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SOS Racisme Catalunya és una associació de Defensa dels 
Drets Humans que va néixer el 1989 fruit de la implicació de la 
ciutadania en la lluita contra el racisme i per la igualtat de drets 
i oportunitats. 

És una entitat independent, democràtica i de base. La seva ac-
tuació es concreta en: 

• La defensa de les persones i la denúncia de les vul-
neracions de drets, atenent persones que s’han vist 
afectades per racisme, denunciant aquestes situa-
cions per totes les vies i amb l’objectiu de restituir i 
rescabalar els drets vulnerats. 

• El canvi de consciències, despertant l’esperit crític, a 
través de la formació i la sensibilització i mobilitzant 
la ciutadania en la lluita antiracista per la igualtat de 
drets i oportunitats. 

• La incidència política, pressionant les institucions i 
administracions perquè impulsin canvis legals i políti-
ques públiques més justes.

El mes de març de 2018 l’Ajuntament de Terrassa i SOS Ra-
cisme Catalunya van signar un Conveni de col·laboració que 
recollia la voluntat d’ambdues parts de treballar plegades en la 
garantia dels Drets Humans a la ciutat, vetllant per la igualtat i 
l’erradicació de qualsevol forma de  discriminació.  

El Conveni es concreta en tres tipus d’actuacions que tenen 
com a objectiu l’abordatge i la prevenció de situacions de racis-
me a la ciutat: 

• Desenvolupar a Terrassa el Servei d’Atenció i Denún-
cia per a víctimes de racisme de SOS Racisme Cata-
lunya.

• Col·laborar en la formació del personal tècnic munici-
pal de l’Ajuntament de Terrassa per a la prevenció de 
discriminacions racistes.

• Realitzar un estudi proposicional que incorpori una 
diagnosi dels casos detectats i atesos, una anàlisi de 
la política pública en clau de racisme i discriminació, 
i un recull de recomanacions en favor de polítiques 
inclusives. 

Una col·laboració d’aquestes característiques, segons la nostra 
perspectiva i sobretot després d’aquesta primera experiència a 
la ciutat de Terrassa, ens dota de més arguments per  defensar 
que els ajuntaments, com a administració local més propera  a 
la ciutadania, es poden convertir, amb voluntat i compromís ins-
titucional, en espais privilegiats per a desenvolupar actuacions 
que permetin avançar en la garantia de la igualtat de tracte i la 
no discriminació i, en el nostre cas, en la lluita contra el racisme.  

En aquest primer any d’execució del Conveni, com hem es-
mentat anteriorment, s’ha treballat en relació a tres línies: la 
identificació i l’atenció de casos de racisme a través de la im-
plementació a Terrassa del nostre Servei d’Atenció i Denúncia 
per a víctimes de racisme (SAID); la formació en drets humans, 
antiracisme i no discriminació a treballadors i treballadores mu-
nicipals i també a entitats i col·lectius, i l’elaboració d’un estudi 
proposicional sobre la situació del racisme a la ciutat i mesures 
per  fer-hi front, que es concreten en aquest document. 

IN
TR

OD
UC

CI
Ó



5

L’estudi proposicional, que és el present document, ha tingut 
com a objectiu elaborar un full de ruta que permeti avançar en 
la prevenció del racisme i la no discriminació a la ciutat. 

La Metodologia que s’ha seguit s’ha concretat en tres fases:

La primera fase ha consistit en una aproximació a la ciutat a 
través de quatre fonts d‘informació: 

• Entrevistes a actors de diversos àmbits de la ciutat: 
membres d’associacions i col·lectius, treballadores i 
treballadors de diferents departaments, serveis i pro-
grames de l’Ajuntament i representants dels grups 
municipals. 

• Seguiment dels Plens Municipals des del Ple del 30 
de març de 2017 fins al darrer ple de l’any 2018. De 
vint-i-set plens (que són els que han tingut lloc du-
rant el període d’anàlisi), només en vuit s’han tractat 
temes relacionats amb l’àmbit de la discriminació i 
el racisme, la igualtat i la garantia de drets; i s’han 
presentat tretze Propostes de R  esolució vinculades 
a la temàtica. 

• Anàlisi de la normativa amb especial atenció al marc 
municipal; però òbviament les referències a la nor-
mativa autonòmica, estatal i internacional també han 
estat necessàries. 

• Estudi de les situacions i/o casos de racisme i discri-
minació que hem atès i/o identificat al SAID. 

La segona fase tenia com a finalitat la identificació de 
problemàtiques, preocupacions i qüestions a abordar, a 
partir de la informació recollida i comptant  amb l’acom-
panyament del Servei de Ciutadania i l’experiència de 
SOS Racisme de 30 anys de trajectòria en la lluita contra 

el racisme i per la igualtat de drets. 

I una tercera fase que ha consistit en la revisió i la recerca 
de pràctiques i iniciatives locals que s’hagin desenvolu-
pat amb èxit sobre les qüestions plantejades. 

El resultat obtingut després d’aquest procés es concreta en un 
seguit de Propostes i Mesures per a desenvolupar a nivell de 
ciutat, que volen ser un pas més per aconseguir una Terrassa 
Lliure de Racisme. Propostes i Mesures que pretenen donar ei-
nes a l’Ajuntament per:

• Evitar situacions de racisme en l’actuació municipal
• Garantir la igualtat de tracte i la no discriminació en 

totes les intervencions de l’Ajuntament.
• Incorporar la prevenció i l’erradicació del racisme i la 

discriminació com a una prioritat en tots els àmbits 
de la ciutat

• Treballar, formar i donar eines al personal tècnic de 
l’Ajuntament perquè puguin ser garants de la igual-
tat de tracte i la no discriminació en la seva pràctica 
professional.

Als Annexos es pot consultar la relació d’entrevistes realitza-
des, així com també més informació sobre els Plens Municipals, 
la normativa consultada i una petita memòria dels casos atesos 
i gestionats d’aquest primer any d’implementació del Servei 
d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme a Terrassa. 
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la xinesa (0,47%) i l’equatoriana (0,43%); però és cert que amb 
percentatges inferiors. En segon lloc, la distribució de persones 
d’origen estranger s’ha donat de manera desigual a la ciutat, i 
ha suposat una major concentració en determinats barris dels 
districtes 2, 3, 4 i 6. Això vol dir que hi ha barris amb una alta 
concentració de població d’orígens diversos, una dada que no 
queda recollida en el percentatge de ciutat, perquè fa una mitja-
na entre tots els districtes: la mitjana de ciutat és del 15%; però hi 
ha districtes amb un 30% de població d’origen estranger i altres 
amb menys del 10% (1).

Terrassa té una configuració urbanística influenciada, entre d’al-
tres motius, pel tipus de creixement poblacional, que es caracte-
ritza per l’existència de barreres naturals (com la riera) i artificials 
(autopistes i carreteres, vies de tren,…) que dificulten la comu-
nicació entre les diferents zones, i a la vegada poden generar 
certes dinàmiques de desigualtat entre barris i districtes, que en 
ocasions es podrien convertir en situacions d’exclusió i de se-
gregació. També és cert, però, que la mateixa configuració de la 
ciutat facilita que als barris s’estableixin vincles importants de 
proximitat i pertinença que esdevenen quelcom positiu en rela-
ció a la cohesió i la convivència.

Terrassa, segons dades del cens de l’1 de gener de 2017, compta 
amb 216.784 habitants i és la tercera ciutat de Catalunya. A nivell 
demogràfic el municipi ha experimentat en cinquanta anys un 
creixement important, en el qual es diferencien dues etapes: als 
anys 60, amb l’arribada de persones procedents d’altres punts de 
l’Estat espanyol; i durant la primera dècada dels anys 2000, amb 
els moviments migratoris  transnacionals. 

Durant la primera dècada del segle XXI la població d’origen es-
tranger a Terrassa es va multiplicar per deu. Els darrers anys n’hi 
ha hagut un cert descens (persones que han marxat als països 
d’origen o altres indrets, i aquelles que han tramitat la naciona-
litat espanyola). Les últimes dades diuen que avui a Terrassa hi 
viuen 31.972 persones d’origen estranger, que representen el 
14,74% del conjunt de la població. 

Considerem adient destacar algunes especificitats sobre com 
ha estat la dinàmica migratòria a Terrassa. En primer lloc, una 
presència rellevant de persones d’origen marroquí, que repre-
senten el 47’5% del total de la població estrangera que viu a 
Terrassa, el 5,49% respecte al conjunt. Les altres nacionalitats 
més nombroses són la romanesa (0,55%), la senegalesa (0,55%), 
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En aquesta part del document hem volgut prendre com a re-
ferència la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Hu-
mans a la Ciutat, a la qual Terrassa  es va adherir l’any 2000 
(2). Ho hem fet perquè considerem que és un bon paraigua per 
poder articular mesures que pretenen millorar la prevenció i 
l’erradicació del racisme al municipi. No es pretén fer un repàs de 
cadascun dels articles de la Carta, però sí que la seva estructura 
ens permeti fer una aproximació als diferents àmbits de la ciutat 
sobre els quals volem incidir i, des d’una mirada àmplia i inter-
seccional, fer propostes concretes que ens permetin avançar 
en relació a la igualtat de tracte i la no discriminació.

I. Disposicions Generals de la Carta de 
Salvaguarda 

En moltes ocasions es fa referència al Dret a la Ciutat com al setè 
dret emergent. Els drets emergents sorgeixen de l’evolució de les 
societats, donant resposta a situacions no previsibles a la Decla-

ració Universal dels Drets Humans de 1948, i a drets als quals, 
tot i estar reconeguts formalment en el sistema internacional, es 
dóna un nou impuls, ampliant-los a col·lectius que anteriorment 
no havien estat contemplats. 

“El dret a la ciutat assegura que tots els éssers humans 
i tota comunitat troben a la ciutat les condicions per a 
la seva realització política, econòmica, social, cultural i 
ecològica”. 

Un dret que ens permet entendre la ciutat com a espai col·lectiu, 
com a lloc adequat per al desenvolupament polític, econòmic, 
social i cultural de la població. 

El dret a la ciutat és, doncs, un concepte abstracte i ideològic 
en el qual s’emmarca la garantia i protecció dels drets humans a 
la ciutat, i també el paper de les autoritats locals com a garants 
d’aquests drets. Una funció de garantia que entenem dirigida a 
la implementació de polítiques públiques de prevenció de vulne-
racions i de protecció. Cal tenir en compte que encara que és un 
dret que no forma part del sistema de protecció dels drets hu-
mans (ni a nivell estatal ni supraestatal), sí que es troba recone-
gut en textos polítics sense vinculació jurídica, com ara la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2). 

Aquest concepte de “Dret a la Ciutat” a què hem fet referència 
ens ha permès descriure la ciutat com a un espai de realització 
personal en diferents àmbits, i de gaudi i protecció d’un conjunt 
de drets. Ara es fa imprescindible parlar del Principi d’Igualtat 
i de No Discriminació: Tot ésser humà, amb independència de 
les seves característiques particulars, és des del seu naixement 
titular de drets i llibertats que mereixen ser respectats en les ma-
teixes condicions que a la resta de la ciutadania. I existeixen un 
conjunt d’instruments jurídics, a diferents escales (internacional, 
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Una de les conseqüències d’aquest prejudicis en aquest àmbit, 
tal com sol passar en altres, és la normalització d’aquestes si-
tuacions: en molts casos les persones afectades no identifiquen 
que estan sent víctimes de la vulneració d’un dret; o també sol 
passar que moltes persones decideixen no denunciar aquestes 
situacions justament perquè tenen lloc en un àmbit de convivèn-
cia on han de seguir vivint. No obstant això,  no podem obviar 
que hi ha casos on les persones SÍ que identifiquen que pateixen 
situacions de racisme i discriminació. En aquest sentit conside-
rem oportú parlar de les persones joves, tant pel que fa a la seva 
vivència del racisme com per com són mirades per alguns veïns 
i veïnes que, sovint, les culpabilitzen d’alguns dels problemes de 
la ciutat (robatoris, soroll, vandalisme,...). La situació d’algunes 
persones joves, i de manera particular de les joves migrants, ra-
cialitzades i les que formen part de minories culturals i religioses, 
és complexa perquè són molts els elements que hi intervenen: 
èxit en el projecte formatiu, perspectives laborals, aspectes vin-
culats amb la identitat cultural i el sentit de pertinença (sobre-
tot per a aquells amb projecte migratori propi o de les famílies), 
possibilitats d’iniciar una vida independent,... És molt preocupant 
quan a totes aquestes qüestions s’afegeix la vivència reiterada 
del racisme, perquè més enllà de la discriminació directa que 
poden estar patint, aquest fet influencia negativament en el seu 
sentit de pertinença, en el reconeixement de formar part d’una 
comunitat; i entre altres qüestions també afecta la convivència i 
la cohesió social. 

Una altra problemàtica que identifiquem és la manca d’eines de 
denúncia, i que, quan existeixen, en ocasions no són aplicades. 
Una de les opcions, en aquests casos,  és la mediació, però falten 
recursos que incorporin el racisme com a element de vulnera-
ció de drets en el procés de resolució i de restitució. La via pe-
nal és una possibilitat que només té recorregut quan són casos 
d’agressions o amenaces (4); a més, l’aplicació de l’article 510 

estatal, autonòmic i local) que prohibeixen qualsevol tipus de dis-
criminació per raó de naixement, origen ètnic o cultural, religió, 
orientació i identitat sexual, gènere i expressió de gènere, opi-
nió, ideologia, discapacitat, posició social o econòmica, o qual-
sevol altra condició o circumstància personal o social. El Principi 
d’Igualtat de tracte i de No Discriminació pot ser llegit com la 
part positiva i negativa d’una obligació que tenen les administra-
cions públiques. El d’Igualtat de tracte recull l’obligació en positiu 
de reconèixer la igualtat a totes les persones. L’altre, el de No 
Discriminació, l’obligació de prohibir o reforçar la protecció de 
les persones, també com a grup i col·lectiu, que històricament 
han quedat fora del principi d’igualtat.

A l’espai públic, així com en altres escenaris de relacions socials, 
en ocasions tenen lloc casos de discriminació i agressions amb 
motivació racista que són protagonitzades per persones que 
comparteixen un àmbit de convivència. A més de les situacions 
de racisme perceptiu a què moltes persones s’enfronten en el 
seu dia a dia, al carrer, a les botigues, al transport, a la feina, a 
l’escola, etc. Al nostre Servei d’Atenció de Denúncia per a vícti-
mes de racisme a nivell de Catalunya, aquest tipus de situacions 
representen, cada cop més, una part important dels casos que 
atenem, tal com ho recollim a l’informe de 2017 (3). 

El desconeixement entre els veïns i veïnes sol ser una de les fonts 
principals dels conflictes de convivència, i quan les característi-
ques de la ciutat no faciliten els espais de trobada i coneixement 
mutu, és important plantejar iniciatives per revertir-ho. Una altra 
qüestió, també vinculada al desconeixement, és la identificació 
d’un grup concret com a font de conflicte. Aquesta identificació 
respon a una construcció social que, fonamentada en estereo-
tips i prejudicis, identifica i criminalitza un col·lectiu com a res-
ponsable de certes conductes i comportaments que perjudiquen 
la convivència. 
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ris que, des de Serveis Socials, s’impulsa al barri de Ca n’Anglada 
(5). 

3. Promoure campanyes i accions informatives i formatives sobre 
aquells aspectes i temes concrets que construeixen la diversitat 
cultural, religiosa i ètnica que conforma avui la població de Te-
rrassa. 

4. Fer xarxa entre entitats, col·lectius i ciutadania que no parteixin 
de la sectorialitat i especificitats de cadascú, sinó que busquin el 
denominador comú com a ciutadans i ciutadanes que compar-
teixen i configuren una ciutat. 

5. Garantir que les intervencions de mediació comunitària tinguin 
en compte l’eix del racisme, perquè aquest condiciona d’una ma       
nera concreta els conflictes de convivència que es puguin donar, 
exigint una perspectiva d’actuació que reconegui el racisme com 
a condicionant per poder arribar i/o plantejar una resolució. 

6. Recollir la possibilitat  que l’Ajuntament de Terrassa es personi 
com Acusació Popular en aquells casos més greus de discrimina-
ció i/o agressió entre particulars. 

7. L’Ordenança de Convivència Democràtica a la Ciutat (6) és 
una normativa que recull la possibilitat d’intervenir en conflictes i 
comportaments discriminatoris amb motivació racista que tenen 
lloc a l’espai públic, i dota a l’Ajuntament de la competència de 
sancionar aquest tipus de conductes, entre altres qüestions. Al-
gunes actuacions que es podrien valorar: 

a. Posar en comú la normativa amb el grau d’aplicació en 
matèria de discriminació. 
b. Fer un estudi sobre el tipus d’infraccions que es donen 
a l’espai públic, recollint aquelles que tenen a veure amb 

del Codi Penal, que recull l’agreujant de racisme, segueix sent 
força minoritària per part de l’administració de justícia. A més, la 
intervenció per la  via penal no és la més adequada perquè una 
sentència judicial, tot i que falli a favor de la víctima, en moltes 
ocasions no dóna solució als problemes de convivència. També 
existeix la denúncia per la via administrativa.

Tot i que aquestes eines hi són o hi podrien ser, l’experiència 
ens porta a la conclusió  que per donar resposta als conflictes 
de convivència, a més d’actuacions concretes adreçades a les 
persones afectades, són imprescindibles les intervencions inte-
grals que des de l’acció comunitària desenvolupin iniciatives que 
promoguin el coneixement mutu entre les persones, el respecte, 
la cura del bé comú, ... etc.  

Tot i el treball dut a terme els darrers anys, sovint la diversitat se 
segueix identificant com a un problema, i trencar aquesta con-
cepció és una feina a llarg termini que, a més, necessita la com-
plicitat de molts actors. D’altra banda, hi ha alguns col·lectius, 
com pot ser el de les persones joves, sobretot aquelles amb orí-
gens diversos, o la comunitat musulmana (per exemple en èpo-
ca de Ramadà), que en ocasions són identificades per diferents 
actors com a col·lectiu que genera problemes de convivència. 

PROPOSTES

1. Generar espais de trobada i d’intercanvi que fomentin el co-
neixement entre les persones. 

2. Definir un Pla de treball amb les persones joves i amb els veïns 
i veïnes que, des de la intervenció comunitària, asseguri espais de 
trobada, per exemple amb activitats que vagin encaminades a la 
millora del barri. És interessant la iniciativa dels Horts Comunita-
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clau: tenir eines per a detectar situacions de discrimina-
ció i de racisme, i disposar de recursos per a donar res-
posta a aquestes situacions. 
2. Recollir de forma sistematitzada aquestes situacions de 
discriminació, comptant amb indicadors de racisme que 
ens permetin identificar-les com a tals. 

3. Realitzar tallers formatius dirigits a persones i col·lec-
tius que puguin estar patint aquest tipus de discriminació 
per tal d’oferir eines per a la seva identificació i denúncia 
(el SAID com a un Servei on poden dirigir-se). 

4. Dissenyar una intervenció que de forma integral abor-
di i doni resposta a aquestes situacions des d’una òptica 
comunitària de resolució del conflicte i restitució del dret 
vulnerat. 

Les Identificacions policials basades en el perfil ètnic són actua-
cions que es donen a l’espai públic, que no només restringeixen 
la Llibertat Deambulatòria (7) a les persones que són atura-
des, sinó que també són pràctiques que criminalitzen la diferèn-
cia: normalitzen el control policial d’uns grups específics, recreen 
una sensació d’inseguretat i vinculen l’aparença física no occi-
dental amb l’incompliment de la norma. Tot i que l’ordenament 
jurídic espanyol les prohibeix no són fets aïllats que depenguin 
de l’actitud d’un funcionari en concret, sinó que es tracta d’una 
“pràctica persistent i generalitzada de control identitari”, en pa-
raules del Relator Especial de l’ONU. També són inefectives per-
què l’ús d’estereotips ètnics en lloc d’una sospita raonada dismi-
nueix l’eficàcia de la tasca policial i juga en contra de la seguretat 
ciutadana, ja que els col·lectius afectats passen a desconfiar de 
les institucions i a no col·laborar-hi.

el racisme, per fer una explotació estadística en relació al 
tipus de discriminació, els actors implicats, el dret vulne-
rat, la resolució del conflicte, etc.
c. Avaluar l’efectivitat de la sanció, sobretot en aquells ca-
sos que fan referència a comportaments discriminatoris 
i racistes. 
d. L’Ordenança dóna competències a la Policia, com a 
policia administrativa per a fer complir la normativa, tal 
com es recull a l’article 37). La intervenció de la policia en 
aquest àmbit pot esdevenir un espai privilegiat per a la 
identificació de situacions de racisme. 

Les comunitats veïnals són espais de convivència on també es 
generen diferents tipus de conflictes i on el racisme també es 
manifesta. Per això, a l’hora de plantejar una intervenció per do-
nar resposta a aquests tipus de conflictes cal tenir en compte 
dues qüestions: d’una banda, que es dóna una situació conflic-
tiva i discriminatòria entre iguals, és a dir, que es tracta de per-
sones que a priori estan en igualtat de condicions (veïns i veï-
nes). I d’altra banda, que el conflicte té lloc en un àmbit quotidià i 
d’intimitat, i això pot tenir majors repercussions en la vida de les 
persones. 

Considerem que el Servei de Suport a les Comunitats Veïnals 
pot ser un aliat interessant per plantejar conjuntament actua-
cions de prevenció i erradicació de situacions de racisme i con-
ductes discriminatòries. 

PROPOSTES

1. Plantejar una proposta formativa per als equips del Ser-
vei de Suport a les Comunitats Veïnals amb dos objectius 
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la qüestió, assegurant un treball d’explotació estadística 
per conèixer l’efectivitat de les identificacions

• Introduir mesures de control internes i externes i aplicar 
sancions contra els agents que identifiquin de forma dis-
criminatòria o injustificada. 

• Promoure espais d’intercanvi, coneixença i discussió en-
tre la societat civil, les comunitats més afectades pel con-
trol identitari i els cossos policials.

3. Facilitar mecanismes de denúncia per a la població objecte 
d’identificacions i registres, i afavorir un sistema de control extern 
d’aquests processos. 

4. Difondre activament els drets i garanties de les persones i do-
nar resposta a les seves preocupacions sobre els criteris de les 
identificacions policials. 

5. Fer difusió de la Campanya “Pareu de Parar-me: l’aparença no 
és motiu” a través de diferents eines i mecanismes: campanya in-
formativa, activitats dirigides a tota la ciutadania, tallers formatius 
per a col·lectius susceptibles de patir les identificacions policials 
discriminatòries, etc.

El dret de totes les persones a exercir la Llibertat religiosa 
està recollit en diversos instruments jurídics, també a l’article III 
de la Carta de Salvaguarda de Drets Humans a la ciutat; però 
com també succeeix amb altres drets, el fet que existeixi una 
normativa no garanteix el seu exercici i desenvolupament. Òb-
viament totes les autoritats han de garantir la llibertat de cons-
ciència i religió individual i col·lectiva, i al mateix temps promoure 
la laïcitat com a un marc on totes les opcions de consciència 
poden conviure en plena igualtat i respecte. 

Sobre aquesta qüestió fa un temps que des de SOS Racisme 
hem començat a treballar (8), a partir de dues línies d’acció: una 
dirigida a la ciutadania, tant aquella que està afectada per les 
identificacions com la que no n’és subjecte habitual, amb l’objec-
tiu de visibilitzar i desnormalitzar aquestes pràctiques, i oferir a la 
vegada eines per a la seva denúncia. En aquest sentit el passat 
20 de febrer de 2019 vàrem presentar l’informe “L’aparença no és 
motiu” (9) que recull les principals denúncies, preocupacions i 
també propostes sobre la qüestió. L’altra línia d’acció té a veure 
amb les administracions, responsables de la gestió i intervenció 
policial.

PROPOSTES

1. Reconèixer l’existència i la dimensió real dels controls d’identitat 
per perfil ètnic i com aquests neguen el dret a la llibertat deam-
bulatòria a la ciutat. 

2. Valorar la possibilitat d’iniciar un projecte pilot amb la Policia 
Local de Terrassa per evitar les identificacions policials discrimi-
natòries, que pot incloure:

• Prendre mesures adreçades a prohibir i prevenir la iden-
tificació de persones per descripcions massa genèriques 
que es basin en el color de pell, l’ètnia, o característiques 
físiques, culturals i religioses. 

• Formar la policia sobre el concepte de “sospita raonable”, 
amb la finalitat que duguin a terme identificacions més 
efectives, sota els principis d’igualtat i no discriminació, 
de conformitat amb Codi Europeu d’Ètica de la Policia 
(10).

• Recollir dades de cada actuació d’identificació i registre 
que es realitzi i publicar regularment estadístiques sobre 
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compte els principis generals que proposa el Consell As-
sessor per a la Diversitat Religiosa, basats en la Declara-
ció Universal dels Drets Humans (17).
b. Enfortir i visibilitzar el programa de l’Ajuntament del 
Servei de Ciutadania que vetlla pel respecte a la llibertat 
religiosa de forma transversal en l’acció municipal i que 
actua d’interlocutor amb la ciutadania vers aquesta temà-
tica

2. Davant possibles situacions de discriminació en l’accés per 
qüestions de vestimenta a equipaments municipals, com poden 
ser les instal·lacions esportives:

a. Revisar la normativa dels equipaments municipals en 
relació a l’accés a les instal·lacions i la vestimenta. 
b. Valorar la possibilitat d’una regulació municipal que 
prohibeixi aquestes pràctiques discriminatòries i garan-
teixi la llibertat religiosa i l’exercici d’altres drets.
c. Desenvolupar una campanya informativa sobre el 
SAID, com a instrument de denúncia, davant aquest tipus 
de pràctiques discriminatòries.  

3. En relació a les especificitats alimentàries vinculades a la di-
versitat religiosa i altres creences (com el menú halal) als equi-
paments municipals i/o públics, cal tenir en compte que és una 
qüestió que es vincula amb diferents temes. Més enllà de la ga-
rantia d’un dret fonamental com és la llibertat religiosa, permet 
treballar aspectes  relacionats amb la diversitat cultural i religiosa: 
el respecte a la diferència, apropar la població a la realitat religio-
sa que forma part de la seva ciutat, facilitar que les persones que 
formen part d’aquestes minories religioses se sentin reconegudes 
com a comunitat, etc. Fem la següent proposta de treball:

a. Conèixer quina és la realitat en relació a l’oferta alimen-
tària i la diversitat religiosa als equipaments i serveis pú-
blics municipals, com poden ser escoles, centres sanitaris 

Al llarg de la nostra trajectòria les problemàtiques identificades i 
les preocupacions més freqüents per part de diferents comuni-
tats religioses que hem identificat són:

• Qüestions relacionades amb la vestimenta a l’espai pú-
blic, a equipaments públics, a la feina, als comerços... 
etc. 

• Les especificitats alimentàries en diferents equipa-
ments i/o recursos públics.

• Problemes vinculats tant a la concessió de llicències 
per obrir espais de culte, com en relació a queixes veï-
nals per la presència d’aquests espais. 

• Les limitacions per garantir la llibertat religiosa en el 
moment de la mort, sigui en relació a protocols a hos-
pitals i tanatoris, o als cementiris. 

Des d’una perspectiva de drets, el dret a la llibertat religiosa, de 
pensament i de consciència està reconegut i desenvolupat en 
textos i acords internacionals (11), reconegut en el marc norma-
tiu de l’estat espanyol (12) i també a nivell autonòmic (13).  Però 
tot i l’existència d’un cos legislatiu que protegeix la llibertat reli-
giosa, aquest no resulta suficient per a donar resposta a diferents 
qüestions. No obstant això,  sí que es pot fer referència a algunes 
normatives que pretenen una regulació en àmbits com els me-
nús a equipaments o serveis públics (14), la vestimenta a l’espai 
i als equipaments públics i sobre oratoris (15) i cementiris (16). 

PROPOSTES

1. Garantir que totes les polítiques públiques de l’Ajuntament, en 
el marc d’una societat laica, garanteixin la igualtat de totes les 
persones, respectant totes les opcions espirituals, religioses i al-
tres creences. 

a. Dissenyar les polítiques públiques municipals tenint en 
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voca una major invisibilitat. Una realitat que es veu agreujada per 
la desprotecció a nivell institucional: no s’està acollint ni acom-
panyant  les persones que han estat víctimes de racisme. Segons 
el darrer informe sobre Delictes d’Odi elaborat pel Ministeri de 
l’Interior (20), el 2017 es van notificar 1.419 incidents, una xifra 
molt inferior a les de països propers en context i en dimensió, 
com el Regne Unit: 80.393 incidents entre 2016 i 2017; o Ale-
manya: 11.000 casos registrats al 2016, tal i com recull l’Agència 
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (21). D’altra banda, 
segons l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa 
(22) algunes de les causes que  ho expliquen: són: la por de 
la revictimització o de represàlies per part dels perpetradors, el 
sentiment d’humiliació i vergonya pel fet de ser víctima, el des-
coneixement dels mecanismes per notificar aquestes situacions, 
la manca de confiança en els organismes, la por de la deportació 
en casos de persones en situació administrativa irregular, o el fet 
que la víctima consideri que l’acte discriminatori no és constitu-
tiu de delicte. També l’OSCE destaca, com a causa de la manca 
de denúncies, desconeixement de l’ús de la normativa per part 
dels poders públics, falta de comprensió sobre què és un delicte 
d’odi, falta de capacitació sobre com tractar  les persones que 
s’han vist afectades per una situació de discriminació, absència 
d’orientació política sobre com registrar aquestes situacions, uti-
lització de formularis on falten espais per a enregistrar discrimi-
nacions i delictes d’odi. 

Als darrers informes de SOS Racisme la no denúncia de les si-
tuacions de racisme ha estat una de les conclusions més desta-
cades: el 2018, un 52% de les situacions de racisme identifica-
des pel SAiD, no van ser denunciades. Una dada que és encara 
més greu si tenim en compte que les situacions que el Servei 
identifica són una molt petita part del total (23). Entre els mo-
tius més destacats de les persones per no denunciar trobem la 
desconfiança en el sistema i la manca d’efectivitat de les eines 

o altres espais que ofereixen servei de menjador.  
b. Estudiar la possibilitat de fer una normativa específi-
ca, almenys als centres de titularitat o de gestió munici-
pal, perquè ofereixin un menú que respecti la diversitat 
religiosa i de creença. A Barcelona hi ha una iniciativa 
d’aquest tipus en relació als centres educatius (18). 

4. Relacionat amb la garantia de la diversitat religiosa i de creença 
als cementiris:

a. Conèixer i preveure les demandes presents i futures 
que les diferents confessions i comunitats religioses im-
plantades a la ciutat poden formular en relació amb els 
cementiris. 
b. Estudiar la possibilitat de crear parcel·les al cementi-
ri municipal que donin resposta a les necessitats de les 
comunitats religioses que viuen a Terrassa. Tot i que en 
aquest àmbit queda molt de camí per a recórrer, si que es 
pot fer referència a algunes bones pràctiques (19). 

Les administracions públiques són responsables de dissenyar i 
implementar mesures per assegurar la Protecció dels col·lec-
tius, ciutadans i ciutadanes més vulnerables. En l’àmbit 
que ens ocupa parlarem d’aquelles que permetin lluitar de forma 
adequada contra el racisme, la xenofòbia i altres formes de dis-
criminació: lleis, polítiques, programes, serveis i actuacions per a 
prevenir, contrarestar i sancionar les seves manifestacions. Da-
vant d’aquest repte, malauradament, tant els actors socials com 
els poders públics ens trobem amb una gran dificultat: l’absèn-
cia de dades oficials sobre aquesta problemàtica, sobretot per la 
manca de denúncia d’aquestes situacions. 
La invisibilitat i la normalització del racisme són dos elements 
que es retroalimenten: quan socialment s’assumeixen les situa-
cions de racisme és difícil decidir denunciar, i no denunciar pro-
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drets. Algunes actuacions per facilitar la denúncia de les perso-
nes afectades podrien ser: 

a. Promoure campanyes de difusió i sensibilització sobre 
el coneixement dels drets i els serveis de promoció, ga-
rantia i defensa d’aquests drets.
b. Millorar la confiança en les institucions, a partir de

• Aplicar les mesures existents a les normatives
• Garantir que les víctimes no siguin jutjades per 

la pròpia administració
• Aglutinar les diferents normatives sobre 

igualtat de tracte i no discriminació, i donar a 
conèixer els diferents procediments. 

• Promoure una major sensibilització i com-
prensió dels delictes d’odi i discriminacions 
racistes entre els professionals i les professio-
nals de les administracions públiques. 

c. Establir un xarxa fiable de serveis d’atenció a víctimes 
de delictes d’odi, discriminació i/o altres vulneracions de 
drets.
d. Prendre les mesures organitzatives necessàries per a 
l’aplicació del procediment sancionador o de qualsevol 
altre via perquè la persona afectada, les organitzacions 
especialitzades o els col·lectius implicats puguin denun-
ciar i/o posar en coneixement els fets. 

2. Garantir la recollida de dades, la seva sistematizació i anàlisi, 
així com la  publicació regular.

a. Coordinar la recollida de dades amb les diferents poli-
cies que actuen a la ciutat
b. Treballar de manera conjunta amb entitats i col·lectius 
així com amb equipaments, programes i serveis munici-
pals que tinguin contacte amb col·lectius susceptibles de 
patir aquest tipus de discriminació, perquè en facin regis-
tre i notifiquin aquests casos. 

que existeixen. Des de SOS Racisme identifiquem dues qües-
tions que expliquen aquesta situació; una té a veure amb el que 
dèiem abans sobre els motius de la gent per a no denunciar: la 
no confiança en el sistema porta en moltes ocasions a prendre 
la decisió de no denunciar «perquè tinc por o perquè penso que 
no servirà de res». L’altre qüestió que ho explica és la no iden-
tificació d’aquestes situacions com a una discriminació, com a 
vulneració d’un dret i com a racisme. També cal tenir en compte 
que en moltes ocasions les persones que pateixen una situació 
de racisme no saben on poden dirigir-se. En totes tres situacions, 
però, el resultat és el mateix: invisibilització i normalització del 
racisme i això suposa un problema, en primer lloc per les con-
seqüències negatives en la persona que les pateix, però també 
amb relació a la manca de dades que permetin fer un diagnòs-
tic per a planificar actuacions d’eradicació i prevenció, així com 
també d’acompanyament i suport de les persones que en són 
víctimes. 

Essent conscients de les limitacions competencials dels ajunta-
ments, però coneixent també la posició privilegiada que ocupen 
com administració més propera a la ciutadania -que coneix les 
veïnes i veïns i que cada dia està donant resposta a problemes 
relacionats amb els drets humans-, entenem que hi ha un gran 
camí a recórrer per preservar els drets de les persones suscepti-
bles a patir situacions de discriminació i/o delictes d’odi.

PROPOSTES

1. Garantir que les víctimes puguin denunciar la vulneració patida 
per restituir el dret. Les dificultats a les quals s’enfronta la víctima 
per a denunciar són moltes, i són molts també els factors organit-
zatius i procedimentals que impedeixen l’accés a la via adequa-
da i existent per resoldre el conflicte i fer efectiva la restitució de 
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amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i 
l’associació CEPS projecte socials. Entre els resultats del procés 
de formació i aprenentatge mutu que ha suposat el projecte, es 
destaca d’elaboració d’una guia amb recomanacions metodolò-
giques per treballar els diferents eixos de discriminació de mane-
ra integral i pràctica. Més informació a: http://igualtatsconnect.
cat/

II. Drets civils i polítics de la ciutadania local

Els Drets Civils i Polítics, més enllà de respondre a qüestions 
prioritàries per al desenvolupament integral d’una persona com 
a drets fonamentals que són, són també drets molt relacionats 
amb el sentit de pertinença i amb el fet de sentir-se part d’una 
comunitat política i social. Recullen un contingut polític i trans-
formador, vinculat a la predisposició i voluntat de les persones a 
implicar-se en assumptes col·lectius i/o plantejar millores, canvis 
i transformacions. 

En ocasions les persones que són susceptibles de patir altres 
eixos de discriminació o situacions de major vulnerabilitat són 
vistes com a persones desproveïdes d’aquesta inquietud, neces-
sitat i dret de participació política, ja que es pressuposa que te-
nen altres preocupacions. Per això esdevé prioritari trencar amb 
la idea de col·lectiu, que dibuixa com a bloc únic i uniforme les 
persones que, per exemple comparteixen origen, vivència migra-
tòria, el fet de pertànyer a una minoria cultural i/o religiosa o tenir 
un color de pell determinat. Cal avançar i assegurar una mirada 
global i integral de la persona, que la reconegui com a veïna que 
té coses a dir sobre la seva ciutat; i no només com a part d’un 
col·lectiu. També cal tenir present que per sentir-se part d’una 
societat i voler-se implicar en la seva millora i transformació, és 

c. Estudiar la manera de centralitzar aquesta informació, 
per a fer-ne possible l’anàlisi i el seguiment, així com la 
publicació. Valorar si el SAID (Servei Atenció i Denúncia 
per a víctimes de racisme de SOS Racisme a Terrassa) 
pot assumir aquesta funció. 

3. Buscar els mecanismes dins la competència i àmbit municipal 
(mocions, decrets, ordenances i altres eines de la normativa local) 
que vetllin per garantir un tracte igualitari i no discriminatori en 
tots els àmbits, serveis, programes i actuacions de l’Ajuntament. I 
fer-ho des d’una perspectiva àmplia que contempli tots els eixos 
de discriminació. Alguns aspectes que es podrien recollir són:

a. Estipular que la prohibició de la discriminació sigui apli-
cable a totes les autoritats públiques i a totes les perso-
nes físiques i jurídiques, tant en el sector públic com en el 
privat i en tots els àmbits: educació, habitatge, polítiques 
socials, seguretat, espai públic,...
b. Preveure sancions efectives i incloure indemnitzacions 
morals i/o materials, així com processos de reparació i 
justícia restaurativa
c. Contemplar que la responsabilitat de demostrar que no 
hi ha discriminació fos de la part demandada i no de la 
persona que ha denunciat la discriminació
d. Garantir que totes les víctimes de discriminació puguin 
accedir fàcilment a procediments administratius.

En la línia d’aquesta última proposta, l’Ajuntament ha fet una 
aposta per avançar en les polítiques d’igualtat de tracte i no dis-
criminació des d’una perspectiva interseccional. Durant els anys 
2018 i 2019 s’ha portat a terme el projecte “Igualtats connecta-
des. Interseccionalitat a les polítiques locals”, una iniciativa inno-
vadora per estudiar i valorar les possibilitats d’aplicar la perspec-
tiva interseccional en les polítiques d’igualtat. Aquest projecte ha 
estat liderat per l’Ajuntament i s’ha portat a terme conjuntament 
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aquest àmbit (26). Vot X Tothom és una campanya impulsada 
per més d’una trentena d’entitats, que entre altres iniciatives ha 
promogut mocions municipals que defensen el dret a vot de les 
persones amb nacionalitat estrangera (27). 

PROPOSTES

1. Fer seguiment del compliment dels punts de la moció amb es-
pecial atenció a:

a. La campanya publicitària per part de l’Ajuntament per 
a facilitar la inscripció al cens electoral de les persones 
que poden votar a les eleccions municipals del mes de 
maig de 2019.
b. La campanya de denúncia vers el no reconeixement 
dels drets polítics d’una part de la ciutadania de Terrassa
c. El seguiment dels programes electorals dels grups mu-
nicipals per evitar la instrumentalització de la immigració.

2. Fer un estudi sobre la participació a les eleccions municipals de 
2019, de la població amb nacionalitat estrangera amb dret a vot a 
les municipals, a partir de l’anàlisi de les dades del cens electoral 
i del padró. 

3. Fer un seguiment dels discursos i programes dels grups muni-
cipals durant la campanya electoral de les municipals de 2019, per 
identificar posicionaments i propostes discriminatòries i racistes, 
amb especial atenció al discurs d’odi, punible i no punible. 

Els drets de participació política tenen una esfera que va més 
enllà de la participació en comicis electorals, i en aquest sentit 
l’administració local pot desenvolupar un paper rellevant en la 
promoció de la participació política de la ciutadania, reconeixent, 

imprescindible que les persones se sentin reconegudes. 

En aquest àmbit una de les qüestions més remarcables pel signi-
ficat i per les conseqüències que suposa és el no reconeixement 
del Dret a la Participació Política. A Catalunya, al voltant del 
15% de la població no té dret a vot perquè no té nacionalitat 
espanyola. Aquesta xifra puja fins al 30% o més en determinats 
municipis o barris, en els quals, a més, la participació electoral ja 
és baixa.

El dret al vot, actiu i passiu, és a dir, a elegir i ser elegit, en el 
marc del dret a participar de la vida política de la societat, forma 
part indissociable del conjunt de drets civils i polítics,  segons ho 
recull l’article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 
(24). El dret a vot és a més una eina imprescindible de diàleg 
i participació, que ha d’acompanyar qualsevol procés d’inclu-
sió social. És fonamental perquè les persones amb nacionalitat 
estrangera puguin fer-se visibles com a part de la ciutadania i 
identificar-se amb un projecte de societat i d’estat, i és també 
una forma per revertir el racisme institucional i social. L’article 
13.2 de la Constitució diu que “només els espanyols seran titulars 
dels drets  a participar en els assumptes polítics, directament o 
mitjançant representants, lliurement escollits en eleccions periò-
diques per sufragi universal”. I del dret a accedir en condicions 
d’igualtat a les funcions i càrrecs públics.  No obstant això, deixa 
oberta la possibilitat que, atenent a criteris de reciprocitat, pugui 
establir-se per tractat o llei el dret de sufragi actiu i passiu en les 
eleccions municipals (25).
 
La Proposta de Resolució aprovada al Ple del 25 d’octubre de 
2018, , «De suport a la campanya Vot X Tothom per al dret a vot 
de totes les persones residents a la ciutat en les eleccions muni-
cipals de 2019»,  ofereix un marc interessant per a desenvolupar 
mesures a nivell municipal que puguin suposar una millora en 
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neix com a consell municipal d’immigració -que és una de les 
iniciatives que recollia la moció 197 del Ple del 28 de juny de 2018 
“Per afavorir els processos d’acollida, inclusió i garantia de drets 
de les persones migrants residents a Terrassa” (29)-, cal garan-
tir que es converteixi en un espai de transversalitat, en el qual 
participin representants de tots els àmbits de la ciutat, per as-
segurar un debat global sobre el model de ciutat i no només en 
relació a qüestiones sectorials. 

5. Buscar estratègies que assegurin que la igualtat de tracte i la 
no discriminació no es converteixin en qüestions sectorials sinó 
que estiguin presents en tots els espais i mecanismes de partici-
pació municipal. 

III. Drets econòmics, socials, culturals i ambien-
tals de proximitat. 

Tots els drets que s’inclouen sota el títol de Drets Econòmics, 
Socials, Cultural i Ambientals de proximitat són rellevants i exi-
geixen una perspectiva de protecció i garantia global, que entre 
altres aspectes també tingui present l’eix de la discriminació ra-
cista. No obstant això, hem prioritzat aquelles temàtiques vers 
les quals, arran de la nostra trajectòria, hem detectat major in-
cidència pel que fa situacions de racisme i discriminació davant 
les quals es pot promoure una actuació a nivell municipal.  En 
aquest sentit, al llarg de l’apartat farem referència al dret a l’edu-
cació, al lleure, al treball, a l’habitatge i al consum.

En relació al Dret a l’Educació, tot i que és quelcom més am-
pli, trobem imprescindible parlar de l’escola, com a un espai de 
socialització i de creixement personal, que forma persones lliu-

entre altres qüestions, el seu rol transformador com a membres 
d’una comunitat política. Per sentir-se part d’una societat i vo-
ler-se implicar en la seva millora i transformació, és imprescin-
dible que les persones se sentin reconegudes pels altres, i en 
aquest sentit l’administració hi té un paper important. «La ne-
cessitat d’entendre l’altre. Cal més proximitat: si no m’escoltes, jo 
NO t’escolto. Si no em tens en compte jo no et crec. És important 
sentir que l’altra part està per tu, es preocupa». Considerem que 
és adient revisar si l’Ajuntament pren les mesures necessàries 
per a avançar en la millora de la participació ciutadana, aconse-
guint que aquesta sigui més diversa i representativa. 

PROPOSTES

1. Fent referència al Ple del 27 de setembre de 2018 on s’apro-
va la moció «Per una major participació de la ciutadania en els 
afers institucionals» (28), sobre el Parlament Ciutadà com a eina 
efectiva de participació: 

a. Fer un estudi sobre la representativitat de persones 
amb orígens diversos en aquest espai.
b. Promoure mesures per garantir una participació diver-
sa i representativa de la ciutadania de Terrassa. 

2. Revisar els protocols de funcionament dels espais i mecanis-
mes de participació municipal per garantir que aquests vetllin per 
ser representatius de tota la ciutadania.

3. Promoure espais de trobada ciutadana on, des d’una mirada 
interseccional  (per tant assegurant perfils diversos), es reflexioni 
sobre qüestions globals i estructurals, per exemple sobre el model 
de ciutat. 

4. Davant la creació prevista d’allò que en altres municipis es co-
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3. Valorar la possibilitat de posar a disposició de les escoles un 
Catàleg Municipal d’activitats formatives sobre igualtat de tracte 
i no discriminació amb perspectiva interseccional dirigit a tota la 
comunitat educativa, amb oferta específica per a cadascun dels 
perfils: alumnat, professorat i famílies. 

4. Impulsar una xarxa d’escoles (antiracistes, per la intercultura-
litat o per la igualtat i la no discriminació) que es comprometin 
a treballar en aquest àmbit. Es podrien plantejar diferents tipus 
d’actuacions com per exemple, adhesió de les escoles a un de-
càleg, formació continuada en aquest àmbit, trobades amb les 
altres escoles adherides, accions dirigides a la ciutadania,... entre 
altres propostes. L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat una ini-
ciativa en aquesta línia: Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i 
la No-Discriminació (30).

Sobre educació i llibertat religiosa o de culte. Tot i que és una 
temàtica a la qual hem fet referència al primer apartat, per la 
relació que té amb aquest àmbit considerem oportú recollir-la 
també aquí.

PROPOSTES

1. Sobre diversitat religiosa i de creences als menjadors escolars:
a. Conèixer quina és la realitat als centres educatius de 
Terrassa: fer un estudi per saber si els centres tenen cura 
de la diversitat religiosa i de creences en l’oferta del men-
jador escolar. Contrastar la informació amb les persones 
interessades en la qüestió. 
b. Estudiar la possibilitat de fer una normativa específica, 
almenys amb els centres de titularitat o de gestió muni-

res i iguals. Així, l’escola esdevé una aliada per a plantejar ac-
tuacions per prevenir i erradicar la discriminació i el racisme i 
per promoure la igualtat de tracte i la diversitat. Però a la vegada 
és també un espai on es desenvolupen situacions de racisme i 
altres tipus de discriminació. 

És imprescindible dotar la comunitat educativa (alumnat, pro-
fessorat i famílies)  dels recursos necessaris, tant pel que fa a 
continguts com a mesures i eines per a prevenir, identificar i 
resoldre situacions de discriminació i/o racisme. Però cal comp-
tar també amb el compromís i la priorització d’aquesta actua-
ció a nivell de ciutat. Algunes actuacions que caldria promoure 
i garantir tenen a veure amb la dotació d’eines per a identificar 
situacions de racisme que puguin tenir lloc a l’escola, i amb la 
formació, tant per evitar conductes i discursos racistes i/o dis-
criminatoris, com per generar narratives alternatives basades en 
la igualtat. També són interessants iniciatives de creació i inno-
vació, que igual que s’ha fet amb altres temàtiques com el medi 
ambient, busquen donar valor afegit al fet de ser una escola que 
aposta per la igualtat i la no discriminació. 

PROPOSTES

1. Programar tallers de difusió sobre el SAID per a la comunitat 
educativa amb l’objectiu que puguin identificar possibles situa-
cions de racisme a l’escola. Es podrien plantejar formats diferents 
segons el públic -alumnat, professorat o famílies-, per poder 
abordar les diferents inquietuds o preocupacions de cada perfil.

2. Promoure el treball coordinat entre Mossos i el SAID amb els 
centres d’educació secundària per donar a conèixer el “Protocol 
per a la identificació situacions de bullying” també amb la pers-
pectiva de motivació racista. 
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dicionar la segregació, així com les mesures per a donar-hi res-
posta. I a la vegada caldria assegurar i articular espais conjunts 
de treball.  

El Dret al Treball és un element imprescindible per a la integra-
ció de totes les persones a la societat on vivim. El dret a un treball 
digne esdevé una qüestió rellevant que influencia molts altres 
àmbits de la vida: l’habitatge, la família, l’educació, l’ascensor so-
cial, etc., així com també aspectes vinculats al reconeixement so-
cial, la satisfacció i l’èxit personals, que també són importants per 
a tenir una vida plena. L’accés al treball, igual que succeeix amb 
l’habitatge o l’educació, és un dret important i poc protegit; i per 
això cal que totes les administracions, des del seu àmbit compe-
tencial, promoguin actuacions de protecció i garantia.

La Discriminació Racista és una realitat en l’àmbit laboral, que en 
moltes ocasions resta invisbilitzada per la por de perdre la feina 
si es denuncia. Al Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme de SOS Racisme els tipus de discriminació que identifi-
quem en aquest àmbit responen, sobretot, a casos de mobbing 
laboral i de discriminació en l’accés (ofertes laborals discrimi-
natòries i/o tracte discriminatori durant l’entrevista). En ocasions 
també hem rebut casos de racisme i discriminació que tenen a 
veure amb dificultat d’accés i/o tracte discriminatori en el marc 
d’unes pràctiques formatives en un centre de treball, motivades 
per exemple per qüestions relacionades amb la vestimenta de 
l’alumne. Un altre tipus de situacions que també arriben són les 
que tenen a veure amb condicions discriminatòries i irregulari-
tats (manca de contracte, situacions d’explotació,...). 

En aquest àmbit també és important fer referència a les dificultats 
amb les quals es troben les persones en situació administrativa 
irregular, perquè aquesta condició suposa la impossibilitat d’ac-
cedir a qualsevol feina, però a la vegada, per a poder regularitzar 

cipal, que garanteixi la diversitat d’opcions religioses i de 
creença en l’oferta de menú als menjadors escolars.  El 
Consorci d’Educació de Barcelona al 2016 va promoure 
una Instrucció que ho recollia (18).

 
2. Sobre llibertat religiosa i vestimenta en l’accés als equipaments:

a. Facilitar a tots els equipaments educatius municipals la 
normativa que garanteix el respecte a la llibertat religiosa 
i de culte en relació a l’accés i gaudi d’altres drets, com és 
l’educació, que contempla com a únic límit a aquest dret 
el manteniment de l’ordre públic (12). 
b. Revisar que els equipaments educatius municipals no 
disposin de reglaments interns que contradiguin la nor-
mativa.
c. Facilitar informació sobre el SAID a persones que es 
poden veure afectades per una situació discriminatòria 
d’aquest tipus, perquè puguin vehicular la seva queixa i/o 
denúncia. 

No volem acabar aquest bloc sense parlar de segregació esco-
lar ja que a les entrevistes realitzades ha estat una temàtica re-
current. La segregació escolar és una problemàtica que afecta 
molts municipis de Catalunya, tal i com recull el Síndic de Greu-
ges de Catalunya en un Informe publicat al juliol i novembre de 
2016 (31). Terrassa hi apareix com un dels 10 municipis catalans 
amb més segregació a l’escola primària, juntament amb Cer-
danyola del Vallès, Sabadell, Badalona, Tarragona, Esplugues del 
Llobregat, Sant Joan d’Espí, Girona, Lleida i Sant Adrià del Besòs. 
Des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha elaborat un diagnòstic so-
bre la segregació escolar que també recollirà un Pla d’Acció. Per 
tant, un cop publicat el document, seria oportú revisar que tingui 
incorporada, entre altres aspectes, la perspectiva de la diversitat 
cultural i d’origen i l’eix del racisme com a element que pot con-
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per llei (12). 

5. Promoure mesures dirigides a col·lectius específics que per la 
seva vulnerabilitat troben majors dificultats en l’accés i/o en el 
manteniment d’un treball digne:

a. Destinar més recursos per a disposar d’una oferta (la-
boral i/o laboral i formativa) concreta per a joves que, per 
manca de titulació i experiència laboral, tenen moltes di-
ficultats per accedir a una feina. Aquesta és una situació 
prou complicada a la qual s’afegeix l’eix de discriminació 
per orígens.
b. Buscar solucions que garanteixin que les persones que 
no tenen permís de treball puguin fer les pràctiques for-
matives dels estudis que estan cursant. 
c. Valorar la possibilitat d’oferir des de l’Ajuntament con-
tractes de feina a aquelles persones que es troben en si-
tuació irregular, sobretot aquells casos de veïns i veïnes 
que es troben amb irregularitat sobrevinguda perquè han 
perdut la feina i no han pogut renovar el permís de re-
sidència. Una de les vies de regularització a què poden 
optar exigeix un contracte laboral de 12 mesos amb una 
jornada de 40 hores, unes condicions molt difícils d’acon-
seguir en el context actual de precarietat laboral. 

En relació amb aquestes propostes d’actuació considerem opor-
tú fer referència a dues mocions aprovades en Ple Municipal, 
que podrien servir com a marc, i que per tant caldria fer segui-
ment del seu compliment: La moció 176 (33), que entre altres 
qüestions recollia fer un estudi sobre la situació de vulnerabilitat 
ocupacional i econòmica dels barris, per poder demanar al Ser-
vei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) l’ampliació 
del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social. I els punts 6 i 7 de la moció 197 (29) 

la seva situació, el contracte de treball és un requisit. Per això és 
imprescindible promoure accions que promoguin i facilitin l’ac-
cés al treball de les persones en situació administrativa irregular, 
per no condemnar-les a una situació de major precarietat. 

PROPOSTES

1. Promoure el coneixement del SAID com a recurs on les perso-
nes que pateixin una discriminació racista en l’àmbit laboral s’hi 
poden adreçar. 

2. Oferir una sessió formativa específica sobre racisme i món la-
boral. Aquesta sessió es podria plantejar conjuntament amb CITE 
i AMIC; també seria interessant fer-ho amb algun referent de Fo-
ment de Treball de Terrassa. 

3. Vetllar pel compliment de la normativa, sobretot en aquells ser-
veis de competència municipal;  es pot fer referència, per exem-
ple,  a  «Normativa per a la Utilització del Servei de Borsa  de 
Treball de Foment de Terrassa» (32).

a. Assegurar el coneixement de la normativa per part 
d’usuaris i usuàries
b. Disposar d’un sistema efectiu que reculli queixes o irre-
gularitats.

4. En relació a la llibertat religiosa vinculada amb qüestions de 
vestimenta en l’accés al treball, fem la següent proposta: Promou-
re una campanya informativa dirigida a les empreses de la ciu-
tat, i altres agents ocupadors municipals, sobre la normativa que 
garanteix el respecte a la llibertat religiosa i de culte en relació a 
l’accés i gaudi d’altres drets, com és el del treball. Aquesta norma-
tiva garanteix el respecte a l’expressió religiosa, contemplant com 
a únic límit el manteniment de l’ordre públic protegit i determinat 
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El Dret a l’Habitatge, tot i estar garantit i recollit en diferents 
normatives internacionals i nacionals és un dret en gran mesura 
desproveït de contingut, ja que l’Estat no acompleix els deures 
necessaris perquè es faci efectiu. I delega l’adquisició d’habitatge 
a actors privats que, en l’escenari del lliure mercat, no en procu-
ren l’ús social  sinó que persegueixen l’obtenció de rèdit econò-
mic. Aquest fet té com a conseqüència que persones i famílies es 
vegin abocades a destinar gran part dels seus ingressos a l’ha-
bitatge, a malviure en condicions precàries i indignes, a ocupar 
habitatges (sent víctimes en moltes ocasions d’abusos i engan-
ys), o a viure al carrer. A aquesta situació cal sumar-hi encara una 
problemàtica més, que és la que pateixen les persones migrants 
o racialitzades, o les que pertanyen a minories culturals o religio-
ses: la Discriminació racista en l’accés a l’habitatge duta a terme 
per immobiliàries i propietaris, tant pel que fa a la compra com al 
lloguer, tot i que són més nombroses en el cas del lloguer.  

La legislació internacional és clara en relació amb la protecció 
del dret a l’habitatge per a col·lectius històricament discriminats 
(35). A Catalunya la llei sobre el dret a l’habitatge defineix un 
marc normatiu que garanteix aquest dret  sense cap tipus de 
discriminació i estableix la possibilitat d’aplicar mesures per el 
seu compliment (36). Malauradament en aquests moments ni la 
legislació internacional ni la llei catalana són eines efectives per 
a donar resposta a les situacions de discriminació racista en l’ac-
cés a l’habitatge.  Considerem que des de l’administració local hi 
ha un camí interessant a recórrer. 

PROPOSTES

1. Elaborar un diagnòstic identificant i documentant situacions 
concretes de discriminació racista en l’accés a l’habitatge. En 
aquest sentit és fa imprescindible una campanya de sensibilitza-

que plantegen actuacions concretes per a les persones en situa-
ció d’irregularitat sobrevinguda. 

Una altra qüestió que es podria estudiar des de l’àmbit municipal 
és la promoció de Polítiques d’acció positiva en relació amb la 
contractació de treballadors i treballadores municipals per asse-
gurar una major diversitat i representativitat poblacional. Perquè 
cal tenir en compte que el fet de trobar referents culturals, reli-
giosos i ètnics en espais de l’administració pública facilita que les 
persones que formen part de minories se sentin més còmodes, 
confiades i cridades a participar. 

D’altra banda és cert que el règim de funcionariat té limitacions, 
com tenir nacionalitat espanyola, tal i com recull l’article 13.2 de 
la Constitució Espanyola (34), però la contractació de l’Ajunta-
ment no només contempla aquesta fórmula - per exemple en 
el cas de serveis externalitzats o bé contractacions temporals o 
eventuals. 

PROPOSTES

1. Fer un estudi sobre el perfil centrat en l’eix orígens dels treba-
lladors i treballadores municipals dels diferents àmbits, departa-
ments, serveis i programes de la ciutat. També seria interessant 
tenir informació sobre els càrrecs que ocupen i les condicions 
contractuals de les persones migrants o racialitzades.

2. Valorar la possibilitat d’incloure en les ofertes laborals del propi 
Ajuntament - com en els contractes de licitació, subcontractació 
de serveis o contractes de gestió - com a requisits o aspectes 
a valorar, la diversitat d’orígens dels treballadors i treballadores. 
(... en la selecció laboral per aquest lloc de treball, en igualtat de 
condicions, es prioritzaran les persones amb orígens diversos...). 
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tar que tots els ajuts relatius a habitatge posen com a condició 
estar en situació regularitzada, tot i la situació de major vulne-
rabilitat que poden tenir les persones en situació administrativa 
irregular a l’hora d’accedir i/o mantenir un habitatge.

D’altra banda, el cost dels Informes de disponibilitat d’habitatge 
adequat podria suposar dificultats en l’accés a l’habitatge, ja que 
tenen un cost de 56,96€ al qual cal sumar la taxa de la Genera-
litat de Catalunya, que és de 38,22€. Una quantitat de 95,18€ pot 
resultar un impediment, segons la situació personal i familiar, per 
accedir a aquests informes.  En relació als Informes de disponi-
bilitat d’habitatge adequat és oportú fer referència al Ple del 30 
de març de 2017 en el qual CUP va presentar una moció (38) on 
es proposava la gratuïtat d’aquests informes. 

PROPOSTES

1. Estudiar la possibilitat de no exigir el permís de residència i tenir 
com a únic requisit per accedir a la prestació l’empadronament, 
prenent com a referència el Decret 106/2009 (39), pel qual es 
regulen el registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció ofi-
cial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges 
amb protecció oficial de la Generalitat de Catalunya. 

2. Valorar la viabilitat de no exigir la residència mínima tampoc 
en els casos de conflictes greus de racisme que hagin suposat 
o suposin l’abandonament de l’habitatge per part de la víctima, 
tal i com ho recull el reglament a l’article 3 en relació casos de 
violència masclista. 

3. Preveure actuacions específiques dirigides a persones que es 
troben en situació irregular per garantir el seu accés a l’habitatge, 
tenint en compte també la situació recurrent de la irregularitat 

ció amb dues finalitats: que les persones afectades identifiquin 
aquestes situacions com a discriminació i que coneguin el SAID 
com a recurs on poden dirigir-se. Des del SAID es podria

a. Oferir a les entitats i als col·lectius un taller per identi-
ficar situacions de discriminació en relació amb l’accés a 
l’habitatge i donar eines per a la seva denúncia.
b. Iniciar processos de reclamació administrativa, quan 
pertoqui, que permetin forçar a les administracions com-
petents a aplicar processos sancionadors acomplint així 
la seva responsabilitat vers la no discriminació, tal i com 
es recull a la llei catalana de l’habitatge.

2. Promoure un canvi en l’actuació de les agències immobiliàries 
pel que fa a la discriminació en l’accés a l’habitatge:
a. Dur a terme una campanya de sensibilització dirigida a les im-
mobiliàries, per exemple, a través d’un segell que d’una banda 
exigeixi a les immobiliàries acomplir certs requisits i, d’altra ban-
da, les promogui com a empreses compromeses en la igualtat i la 
no discriminació. 

A nivell municipal també es poden estudiar mesures dirigides a 
garantir el dret a l’habitatge, sobretot per aquells col·lectius vul-
nerabilitzats; en aquest sentit fem referència a tres qüestions que 
són competència de l’Ajuntament de Terrassa: el Fons d’Habitat-
ge de Lloguer Social, els Informes de disponibilitat i adequació 
de l’habitatge per al reagrupament familiar, i el Padró. 

El document de l’Annex de la Mesa de Valoració i Fons d’Habi-
tatge de Lloguer Social en situacions especials i emergència del 
Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges  de Protec-
ció Oficial de Terrassa, recull a l’article 3.d els Requisits per a ser 
persones adjudicatàries d’un habitatge del fons d’habitatges de 
lloguer social (37). Revisant la normativa local hem pogut detec-
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seguretat jurídica que permet a la ciutadania conèixer les expec-
tatives de dret que tenen en les seves relacions amb el padró 
municipal, evitant al mateix temps situacions de desigualtat en 
funció del municipi de residència. 

PROPOSTES

1. Comprovar i donar seguiment del compliment de la normativa 
que regula el procés d’empadronament, amb especial atenció a 
possibles irregularitats: dificultats quan no es disposa de domicili 
fix o s’està en situació d’ocupació; o sobre el nombre de persones 
que es poden empadronar en un domicili. 

2. Realitzar campanyes d’informació i promoció de la inscripció 
al padró, posant de relleu que és un dret i un deure de tota la 
ciutadania. 

3. Acompanyar  la ciutadania en la gestió del tràmit. 

Garantir el Dret al Lleure significa oferir espais educatius de 
caràcter integral que contemplin totes les dimensions personals 
(la vessant afectiva, la física, la social, l’ambiental, l’espiritual, la 
intel·lectual,...) que configuren la persona. A més té grans poten-
cialitats com a espai de trobada, coneixement i intercanvi entre 
la ciutadania per a millorar la cohesió social. No obstant, el lleu-
re també es pot convertir en un espai de desigualtat, quan per 
exemple es tracta d’activitats que suposen un cost, i no tothom 
hi pot accedir. Aquesta qüestió es recull en una moció aprovada 
al Ple del 29 de novembre de 2018 (43). També es pot revertir 
el fet que programes i/o activitats municipals de lleure, tot i que 
busquen promoure la convivència i la cohesió, es puguin conver-
tir en espais gueto perquè la majoria de persones que hi partici-

sobrevinguda.

4. Estudiar la possibilitat de reduir o eliminar la taxa dels Informes 
de disponibilitat i adequació de l’habitatge. Hi ha ajuntaments, 
com és el cas de Barcelona, que no cobren per la gestió municipal 
que suposa l’informe, i l’únic cost és el de la taxa de la Generalitat 
(40).

Per acabar l’apartat sobre habitatge, volem fer referència al Pa-
dró, per la seva rellevància en altres qüestions de gestió muni-
cipal, a més de l’habitatge. El padró és el registre administratiu 
en el qual s’inscriuen totes les persones que resideixen en un 
municipi. Empadronar-se és un dret i és una obligació per a to-
thom, sigui quina sigui la nacionalitat i la situació administrativa. 
És obligació dels ajuntaments empadronar  totes les persones 
que viuen al municipi; també s’ha d’oferir i garantir aquest dret 
a les persones que no tenen domicili fix. No garantir o dificultar 
l’empadronament dels veïns i veïnes d’un municipi suposa inhi-
bir-los de les seves obligacions i drets respecte a l’administració 
local; a més té conseqüències greus en l’accés a drets universals 
i en la planificació de la política pública, ja que sense les dades 
que proporciona el padró no es compta amb la informació real 
de la població. 

La llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local (41) és 
la que recull el marc normatiu de l’empadronament. No obstant 
això, la diversitat de criteris dels ajuntaments en la inscripció al 
padró i, en concret, en relació a les dades d’identificació i acre-
ditació del domicili habitual de les persones d’origen estranger, 
és una realitat. En aquest sentit, el 2008, el Síndic de Greuges 
de Catalunya en un Informe (42) recomanava unificar els criteris 
emprats pels ajuntaments en la gestió de l’empadronament de 
persones migrades per complir amb el principi constitucional de 
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municipal a tots els barris de la ciutat. 

5. Segons la Moció 156 del Ple del 25 de gener de 2018, durant el 
primer trimestre del 2019 s’ha de fer i aprovar el Nou Pla d’Equipa-
ments, per tant caldria fer seguiment d’aquelles problemàtiques i 
preocupacions que s’han identificat: limitacions als poliesportius 
per la vestimenta relacionada amb la religió, la cessió d’espais, les 
tarifes socials i les beques,... (44)

6. Fer seguiment al compliment dels punts que recollia la moció 
“Per la reducció de desigualtats en les activitats extraescolars a 
les escoles de Terrassa” (43)

La invisibilització i normalització de la discriminació per part de 
la ciutadania en general i de les persones afectades en particu-
lar, és una problemàtica estructural. Però en l’àmbit de la discri-
minació en els serveis privats, i per tant en relació amb els Drets 
dels Consumidors, sovint aquestes situacions de discrimina-
ció són considerades de menor importància perquè no afecten 
de manera directa drets fonamentals (educació, salut,…) o no 
suposen una agressió física greu. Aquest fet significa que no es 
prioritzi la seva denúncia i formin part de la quotidianitat de mol-
tes persones.

A l’informe 2018 L’estat del racisme a Catalunya recollim el fet 
que una estratègia de difusió i sensibilització sobre aquestes dis-
criminacions (45), sobretot les que tenen a veure amb el dret 
d’admissió, ha tingut com a resultat una major identificació i de-
núncia d’aquests casos. 

pen responen a un mateix perfil: risc i/o situació d’exclusió social, 
vulnerabilitat socioeconòmica,  persones racialitzades, migrants, 
minories ètniques, culturals o religioses, ... 

Per això, en relació a la garantia i gaudi del dret a lleure per a 
la ciutadania hi ha diferents aspectes que cal tenir en compte, 
vinculats per exemple a l’accés a les activitats, a la qualitat de 
l’oferta, al públic a quin van dirigides i/o el públic que hi aca-
ba participant, les normes d’ús i accés a les instal·lacions,... Són 
elements que cal revisar  des d’una òptica de no discriminació i 
igualtat de tracte, sobretot en relació amb les activitats i equipa-
ments municipals. 

PROPOSTES

1. Garantir la informació a tota la ciutadania sobre el conjunt d’ac-
tivitats que ofereix la ciutat, sobretot aquelles que són municipals. 

2. Potenciar l’accés de les persones que poden tenir dificultats 
econòmiques o d’altres tipus, al conjunt d’activitats que ofereix 
la ciutat sobretot aquelles que són municipals. En aquest sen-
tit existeixen beques o bonificacions en alguns dels serveis o 
equipaments i per tant cal assegurar que es fa una bona difusió 
d’aquests ajuts, per exemple des de Serveis Socials o altres pro-
grames d’intervenció social. 
3. Oferir un acompanyament específic a aquells perfils que po-
den tenir més dificultats en l’accés a aquest tipus d’activitats (per 
dificultats econòmiques, per desconeixement, per manca de mo-
tivació, ...)

4. Buscar opcions innovadores i creatives per garantir la diversitat 
de perfils en les activitats de lleure municipals, que parteixin i/o 
promoguin la mobilitat dels veïns i veïnes per participar en l’oferta 
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ció, sanció i avaluació. 

És evident que garantir una intervenció municipal que vetlli per 
la no discriminació i la igualtat de tracte en tots els àmbits, de-
partaments i programes de l’ajuntament és un objectiu de gran 
dimensió; però resulta imprescindible que aquest objectiu formi 
part de les agendes polítiques municipals i que es prioritzi dis-
senyar i desenvolupar un pla de treball a curt, mig i llarg termini 
per avançar en aquesta qüestió. Quan la discriminació és perpe-
trada per una persona treballadora de l’administració pública en 
l’exercici de les seves funcions i professió, la normativa és clara: 
recull que una conducta discriminatòria en segons quins supò-
sits és punible segons el Codi Penal (47). 

PROPOSTES

1. Canviar les males praxis: establir nous protocols i models d’in-
tervenció

a. Assegurar protocols i mecanismes per identificar les 
males praxis en la intervenció dels treballadors i les tre-
balladores municipals i actuar en la seva  prevenció i erra-
dicació a partir de la formació i també de la sanció si és 
necessari.
b. Acompanyar a les persones treballadores de l’Ajunta-
ment en la revisió de la seva pràctica professional amb 
l’objectiu de millorar-la.
c. Incloure en la intervenció professional la perspectiva de 
no discriminació i igualtat de tracte.

2. Oferir eines a les persones professionals per a donar resposta a 
les necessitats i problemàtiques que identifiquen en la seva pràc-
tica i que tenen a veure amb l’eix del racisme.

a. Assegurar el coneixement del SAID per part de tots els 

PROPOSTES

1. Oferir a les entitats i als col·lectius un taller per identificar les 
situacions de discriminació en l’accés a serveis privats, i donar 
eines per a la seva denúncia, com pot ser, entre altres, la derivació 
al SAID.

2. Iniciar processos de reclamació administrativa, quan pertoqui, 
que permetin forçar a les administracions competents a aplicar 
processos sancionadors acomplint així la seva responsabilitat 
vers la no discriminació, segons el que recull el Reglament d’es-
pectacles públics i activitats recreatives (46). Cal comprovar en 
quina situació es troba Terrassa amb relació a la competència 
d’inspecció i sanció. 

3. Desenvolupar una campanya de sensibilització dirigida a em-
preses i comerços de la ciutat que vulguin posar en valor la no 
discriminació i la igualtat de tracte, com per exemple amb un se-
gell (“aquí no es discrimina”) que suposi el compliment de certs 
requisits.

IV. Els drets relatius a l’administració democrà-
tica local

Assegurar la no discriminació i la igualtat de tracte en tots els 
àmbits de l’administració pública ha de ser una perspectiva 
d’intervenció que compleixin totes les persones  que treballen 
a  l’Ajuntament en cadascun dels programes, serveis, àmbits 
i/o departaments. I per tant les autoritats locals han de garantir 
l’Eficàcia dels serveis públics i vetllar per evitar qualsevol 
situació de discriminació i/o abús. Per això és important que es 
dotin les eines necessàries per garantir-ho: identificació, preven-
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de delictes (48). 

Sovint quan parlem de situacions de discriminació i/o de delic-
tes d’odi resulta molt complicat que després d’un procés de de-
núncia en qualsevol dels àmbits (denúncia penal, administrativa, 
pública, ...) la persona afectada consideri que ha pogut resca-
balar-se i restituir el dret vulnerat, fins i tot en aquelles ocasions 
on el resultat, a priori, és positiu (per exemple, en l’àmbit penal, 
un sentència condemnatòria per l‘altra part). En aquest sentit, fa 
temps que les entitats de defensa dels drets humans que dispo-
sem de serveis d’atenció per víctimes de discriminació, busquem 
vies alternatives i actuacions complementàries que acompanyin 
el procés de denúncia però que permetin, a més,  un enfortiment 
de la persona afectada i la seva reparació.

PROPOSTES

1. Promoure accions per assegurar un major coneixement de la 
ciutadania sobre l’administració de justícia:

a. Elaboració i difusió de materials informatius 
b. Promoció de càpsules formatives sobre diferents as-
pectes vinculats a l’administració de justícia: com fer 
efectiu l’accés a la justícia?, quins drets tenen les víctimes 
d’un delicte? , etc.

2. Dissenyar una estratègia específica per  fer arribar aquesta 
informació i formació a les persones que tenen una situació de 
major vulnerabilitat i que poden tenir més dificultats en l’accés a 
la Justícia. 

3. Estudiar la possibilitat d’impulsar una prova pilot sobre Justícia 
restaurativa davant situacions de discriminació i delicte d’odi.

àmbits i departaments de l’Ajuntament com a recurs de 
derivació de casos de racisme.
b. Concretar la col·laboració entre els diferents àmbits i 
departaments de l’Ajuntament i el SAID, amb relació a la 
identificació de situacions de discriminació, a la coordi-
nació per a donar resposta conjuntament a situacions de 
racisme i a la documentació per a recollir dades i elaborar 
un diagnòstic que permeti identificar noves problemàti-
ques o necessitats. 
c. Donar eines als professionals a nivell discursiu en la 
relació amb la ciutadania per reconstruir discursos i cons-
truir argumentaris des dels drets humans

3. Plantejar a la Sindicatura de Greuges de la Ciutat que en les se-
ves intervencions inclogui l’eix de discriminació per orígens, tant 
pel que fa al registre com en la seva actuació. També es podria 
valorar la possibilitat de concretar una col·laboració estable entre 
la Sindicatura i el SAID. 

V. Mecanismes de garantia dels drets humans 
de proximitat 

En relació a l’Administració de Justícia Local les ciutats po-
den tenir un paper clau a l’hora de desenvolupar polítiques de 
millora en l’accés dels ciutadans i les ciutadanes al Dret i a la 
Justícia. Cal tenir en compte el desconeixement de bona part 
de la ciutadania en relació amb l’administració de justícia: sobre 
el propi dret d’accedir de forma efectiva als òrgans de justícia, 
qüestions vinculades amb el llenguatge judicial, el funcionament 
de l’administració, serveis i drets que tot i estar recollits i prote-
gits no sempre són respectats, com el dret a un intèrpret o indi-
cacions relacionades a com cal que sigui l’atenció a les víctimes 



28

Una altra qüestió a abordar té a veure amb els casos d’abús i dis-
criminació per part dels mateixos agents dels cossos de segure-
tat pública. Als darrers informes de SOS Racisme hem denunciat 
que aquesta és la tipologia més nombrosa en casos del nostre 
Servei d’atenció a víctimes (49). Un fet que ens preocupa perquè 
són situacions on les persones que tenen encomanada la garan-
tia de la convivència i de la seguretat i la protecció dels drets i 
llibertats de la ciutadania, es converteixen en perpetradores de 
la vulneració d’un dret. A més, aquestes situacions, per diferents 
motius com el principi de veracitat, la manca d’investigació in-
terna, el corporativisme, etc.,  corren el risc de quedar impunes. 
 

PROPOSTES

1. Formar la policia  en la millora de la pràctica professional sobre 
possibles situacions de racisme i discriminació, en relació amb

a. conèixer les motivacions dels delictes d’odi i les discri-
minacions amb component racista 
b. proporcionar instruments per identificar els delictes 
d’odi i les discriminacions amb motivació racista 
c. analitzar com els estereotips i els prejudicis poden con-
dicionar la nostra conducta cap als altres
d. donar eines que ajudin a entendre com afecta el racis-
me a la vida quotidiana de les persones que el pateixen
e. entendre la situació de vulnerabilitat que pot viure la 
persona que ha estat víctima d’una situació de racisme 
(llei de l’estatut de la víctima de delicte)

2. Plantejar una col·laboració regular entre la Unitat d’Atenció a la 
Víctima de la Policia Local i el SAID per:

a. Valorar la incorporació de l’eix o motivació racista en 
l’atenció a les víctimes.
b. Dissenyar un protocol específic per a les víctimes d’ac-

Els cossos de seguretat pública tenen un paper rellevant en qües-
tions vinculades a garantir la convivència, preservar els drets i 
les llibertats de les persones, així com també en relació amb la 
seguretat i amb la prevenció de delictes o faltes. I per a fer-ho, 
entre altres coses, la societat els cedeix la gestió de la força. És 
per aquest motiu que resulta imprescindible que els agents de 
policia estiguin altament qualificats per  poder intervenir com a 
agents de seguretat i convivència, per exemple, en el cas de la 
Policia de Proximitat. Però és responsabilitat de les institu-
cions i administracions públiques, i dels seus responsables polí-
tics, assegurar totes les condicions perquè això sigui possible: la 
formació i la qualificació, mecanismes de control i seguiment de 
la tasca policial i els protocols d’identificació, sanció i prevenció 
de males pràctiques. 

A continuació farem referència a dues qüestions vinculades als 
cossos de seguretat local, amb dimensions molt diferents: l’una 
té a veure amb el paper de la policia davant possibles situacions 
de racisme, i l’altra està relacionada amb possibles casos on els 
agents estan cometent una discriminació o abús amb motivació 
racista. 

La policia, i més la policia local com a policia de proximitat, in-
tervé constantment en l’espai públic, en possibles situacions de 
conflicte entre veïns i veïnes, o en relació amb l’accés i/o gaudi 
de drets (educació i absentisme escolar, dret d’admissió i locals 
d’oci, ...). Aquesta intervenció resulta un marc idoni per a la iden-
tificació, entre d’altres, de situacions de racisme, així com per a 
l’acompanyament en la seva denúncia de les víctimes. Però totes 
dues actuacions exigeixen disposar dels coneixements, capaci-
tats, habilitats i aptituds per a poder-ho desenvolupar de forma 
òptima. 



29

tes racistes.

3. Disposar d’un sistema per al registre i anàlisi de situacions i 
casos de discriminació racista que s’identifiquin. Veure les possi-
bilitat de compartir amb altres serveis municipals aquestes dades 
així com la seva publicació regular. 

4. Reconèixer que en ocasions es donen situacions on l’agent del 
cos policial és responsable d’una discriminació i/o abús, i prendre 
les mesures necessàries d’identificació, prevenció, sanció i repa-
ració de la persona afectada

a. Garantir que es dugui a terme una investigació interna 
diligent 
b. Assegurar la protecció de la víctima en aquests proces-
sos i evitar situacions de revictimització. 
c. Ens el casos on també es dóna una denúncia per part 
del policia:
i. Garantir un seguiment escrupolós per evitar que es do-
nin situacions d’avantatge i impunitat. 
ii. Revisar les condicions en què l’agent de policia disposa 
d’acusació particular finançada amb diners públics, per 
evitar que aquesta es doni automàticament. 
d. Davant casos greus, valorar la possibilitat que l’Ajun-
tament assumeixi la responsabilitat subsidiària, com a 
administració competent i responsable de la policia local. 
e. Estudiar la possibilitat que la formació a la policia en 
l’àmbit dels drets humans i la no discriminació sigui obli-
gatòria i permanent.
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SOS Racisme Catalunya és una associació amb una llarga tra-
jectòria; de fet, enguany celebrem els trenta anys. Podem dir que 
durant aquest temps hem aconseguit cert reconeixement a nivell 
social i també polític, ja que l’associació s’ha convertit en un re-
ferent en la lluita contra el racisme i la defensa de la igualtat de 
drets, tot i la feina que encara ens queda per fer. Una altra qüestió 
que considerem rellevant manifestar és que som una entitat que 
es relaciona més amb la Denúncia que no pas amb la Proposta, 
tot i els esforços realitzats, ja que dues de les nostres actuacions 
prioritàries són generar incidència política per corregir situacions 
discriminatòries des de les administracions i òrgans de govern a 
tots els nivells, i fer diagnòstic sobre com es manifesta el racisme 
per tal que les administracions tinguin eines per desenvolupar 
polítiques públiques per a prevenir-lo. 

Després d’aquesta primera experiència a Terrassa la nostra valo-
ració no només és positiva, sinó que, a més, ens encoratja a se-
guir treballant conjuntament amb el món local, que considerem 

un marc privilegiat en la lluita contra el racisme i per la igualtat de 
drets. A SOS Racisme fa temps que hem prioritzat l’aproximació 
al territori, d’una banda perquè som un associació d’àmbit català 
i per tant volem tenir presència al territori, volem conèixer l’es-
pecificitat de cada municipi per poder fer front a les situacions 
de racisme i discriminació que es puguin desenvolupar. D’altra 
banda, perquè tenim la necessitat de fer xarxa: l’antiracisme i la 
defensa de la igualtat de drets necessita establir i enfortir llaços i 
teixits. I sobretot perquè volem donar continuïtat a la nostra tas-
ca de diagnòstic i mapeig, i ser útils, donant resposta a conflictes 
concrets i fent política pública per a la transformació social. 

Durant el 2018, entre altres qüestions, hem tingut la possibili-
tat de conèixer amb major profunditat el funcionament munici-
pal, almenys en part, d’identificar qüestions i preocupacions, en 
l’àmbit del racisme i a la igualtat de tracte, sobre les quals el 
consistori vol treballar, i de proposar un seguit de mesures que 
possibiliten un full de ruta per avançar, des de l’acció municipal, 
en la igualtat de tracte i la no discriminació. 

El camí a recórrer és gran i requereix un compromís polític en la 
lluita contra el racisme, i també contra altres sistemes de domi-
nació com és el patriarcat; és imprescindible doncs, en primer 
lloc, el seu reconeixement com a estructures que pretenen per-
petuar la desigualtat. En aquest sentit considerem que les insti-
tucions i totes les administracions, si realment volen abordar la 
prevenció del racisme -i també d’altres formes de discriminació-, 
han d’entendre’l des d’aquesta perspectiva estructural, per evitar 
respostes parcials que no van a l’origen del problema, que no el 
comprenen, que no el miren des de totes les dimensions i que 
per tant no aconsegueixen donar-hi resposta. 

Si volem fer front al racisme cal en primer lloc reconèixer el que 
suposa i significa. Nosaltres entenem el Racisme com a una for-
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ma d’exclusió, segregació, discriminació o agressió a les perso-
nes per motiu del seu origen ètnic o nacional, pel color de la 
pell, per creences religioses, pràctiques culturals o de qualsevol 
altra mena. No és només una ideologia, sinó que és una pràctica 
sistemàtica i rutinària que es fa necessària per mantenir una es-
tructura de poder basada en l’hegemonia cultural occidental. El 
racisme es manifesta en les relacions  institucionals i també en 
les relacions quotidianes, es produeix i reprodueix constantment. 
És estructural, amb arrels profundes en un passat d’esclavitud, es-
poli, usurpació, dominació i explotació en el context de la moder-
nitat colonial. 

No hem dit pas que el camí sigui fàcil, són necessàries persones 
compromeses disposades a prendre decisions transformadores 
i en ocasions radicals, perquè cal anar a les arrels si realment 
volem aconseguir un canvi.

Per concloure i amb la intenció de posar reptes o horitzons con-
junts, proposem un nou full de ruta: si volem una societat on el 
racisme no tingui cabuda, on totes les persones visquin en igual-
tat de drets i oportunitats, sense ser discriminades per raó de 
color de pell, origen nacional o ètnic, cultura o religió, cal abans 
una ciutadania mobilitzada, que no deixi cap discriminació sense 
resposta, que vetlli pels drets de totes les persones i que posi en 
valor l‘intercanvi cultural d’igual a igual; per tant, esdevé impres-
cindible 
• La responsabilitat activa de tothom en la lluita antiracista
• L’acompliment dels estats de la seva l’obligació de respec-

tar, protegir i garantir els drets; la denegació de drets per raó 
d’origen, religió o cultura és racisme

• La globalitat i la transversalitat: canvis estructurals i profunds.
• La universalització de la ciutadania deslligada de la nacio-

nalitat, que és fonamental per a una democràcia inclusiva i 
plural.
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IES (1). Les dades a les que es fa referència durant el text han estat 
consultades a: Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.
cat) i Anuari Estadístic de Terrassa 2018 (http://xifres.terrassa.
cat/A2018/index.php) 

(2). Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat. L’adhesió de la ciutat de Terrassa a la Carta va ser l’any 
2000. Disponible a:
https://www.terrassa.cat/documents/12006/7477158/cAR-
TA+EUROPEA/e04d326b-9100-4928-b58f-7309b86946cf

(3). Al 2017 el 57% de les situacions de racisme identificades pel 
Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme de SOS 
Racisme no van poder ser assumides com a cas. Així ho recull 
l’Informe 2017 INVISIBLES. L’estat del racisme a Catalunya. Dis-
ponible a:
http://www.sosracisme.org/wp-content/uploads/2018/03/In-
formeSOS2017_InVisibles_compressed.pdf 

(4). La reforma del Codi Penal del 2015 va eliminar les faltes 
lleus i, en conseqüència, va despenalitzar algunes situacions dis-
criminatòries com els insults i les vexacions. Disponible a:  ht-
tps://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-con-
solidado.pdf 

(5). Els  Horts Comunitaris al barri de Ca n’Anglada de Terrassa 
celebren 5 anys. Més informació:
https://elmon.cat/monterrassa/societat/lhorta-comunita-
ria-ca-nanglada-celebra-5-anys 

(6). L’Ordenança de Convivència Democràtica a la Ciutat, en 
vigor des de desembre de 2014és la norma que regula l’espai pú-
blic i la convivència ciutadana a Terrassa. Recull diverses pres-
cripcions en les que es fa referència de forma més o menys ex-

plícita a la necessitat d’eradicar comportaments discriminatoris, 
racistes i xenòfobs (arts. 5 i 18). Existeix un quadre d’annexos a 
l’Ordenança en el que sí que es contemplen sancions per a cas-
tigar actituds racistes i xenòfobes, a diferència del que m’havíeu 
comentat per e-mail. Estan estipulades com infraccions greus o 
molt greus i sancionades amb multes d’entre 751 i 2.000 euros. 
La classificació de les infraccions i sancions resta prevista als 
articles 47 i 49. Disponible a:
https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa277469481.
pdf?codidoc=RjRBNzNCNDg3MURFODVBM0FFMDZCQkUz-
M0M4QkFBMkM=&idrel=006961

(7). Les identificacions policials basades en el perfil ètnic supo-
sen una cadena de vulneracions de drets, recollits en diferents 
tractats nacionals i internacionals:  el dret a la no discriminació 
i el principi d’igualtat, el dret a la llibertat de moviment, el dret 
a la dignitat, el dret a la llibertat i seguretat personals, el dret al 
respecte de la vida privada i familiar, el dret a la llibertat religiosa, 
entre altres.

(8). En relació a les Identificacions per perfil ètnic i la Campanya 
l’Aparença no és motiu. Més informació a:
h t tp : / /www. so srac isme .o rg/campanye s/ ident i f i ca-
cions-per-perfil-etnic

(9). Informe sobre identificacions policials discriminatòries. 
L’Aparença no és motiu (febrer 2019). Disponible a: 
https://www.pareudepararme.org/assets/img/informe2018-ca.
pdf

(10). Codi Europeu d’Ètica de la Policia: Recomanació 
2001/10 del Comitè de Ministres als Estats membres sobre el 
Codi Europeu d’Ètica de la Policia. (Adoptada pel Comitè de Mi-
nistres el 19 de setembre de 2001, en la 765a reunió dels Dele-
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gats dels Ministres. Disponible a: http://www.escipol.cl/spa/eti-
cadeontologia/documentos/Documentos%20Internacionales/
Código%20Europeo%20de%20Ética%20de%20la%20Polic%-
C3%ADa.pdf

(11). El dret a la llibertat religiosa, de pensament i de consciència 
ha estat reconegut i desenvolupat per diversos textos i acords 
internacionals que són d’aplicació a Catalunya: la Declaració 
Universal dels Drets Humans (1948), que estableix a l’article 18, 
que tothom té dret a manifestar la seva religió, individualment o 
col·lectivament, en públic o en privat, per mitjà de l’ensenyament, 
la pràctica, el culte i l’observança. Tractats internacionals ratifi-
cats per l’Estat espanyol, també reconeixen la llibertat religiosa 
com un dels drets inherents a l’ésser humà.  Conveni Europeu 
dels Drets Humans (1950), la Convenció Internacional sobre l’Eli-
minació de totes les Formes de Discriminació Racial (1965), el 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Uni-
des (1976) o la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea 
(2001). 

(12). Reconegut com a dret fonamental a la Constitució Espan-
yola,  l’article 16.1 recull que «es garanteix la llibertat ideològica, 
religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense més 
limitació, en les seves manifestacions, que la necessària per a 
mantenir l’ordre públic protegit per la llei». També existeixen 
pronunciament del Tribunal Constitucional respecte d’aquesta 
qüestió que conclouen amb la protecció del dret al culte. D’altra 
banda, la llei orgànica 7/1980 de llibertat religiosa recull que 
els símbols personals són manifestacions del dret fonamental 
a la llibertat religiosa, i que l’únic límit que es contempla res-
pecte aquest dret és el manteniment de l’ordre públic protegit 
per la llei, determinat a l’art. 16.1 CE i 3.1 LO 7/1980. Els poders 
públics no poden concórrer amb el subjecte en l’elecció de les 
seves idees, conviccions o creences, ni en les manifestacions 

pròpies d’aquestes idees, conviccions o creences. Per tant han 
de mostrar-se neutrals davant la pluralitat d’opcions entre les 
que un subjecte pot decidir. Els poders públics no poden obligar 
a ningú a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences, tal i 
com expressament prohibeix l’article 16.2 de la Constitució (STC 
20/1990).

(13). Estatut Autonomia de Catalunya (2016). Article 42.7 «Els 
poders públics han de vetllar per la convivència social, cultural i 
religiosa entre totes les persones a Catalunya i pel respecte a la 
diversitat de creences i conviccions ètiques i filosòfiques de les 
persones, i han de fomentar les relacions interculturals per mitjà 
de l’impuls i la creació d’àmbits de coneixement recíproc, diàleg 
i mediació. També han de garantir el reconeixement de la cul-
tura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat històrica 
d’aquest poble»

(14). A nivell estatal la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la 
que s’aprova l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Comissió 
Islàmica a Espanya, que a l’article 14.4 contempla «L’alimenta-
ció dels internats en centres o establiments públics, dependèn-
cies militars, i la dels alumnes musulmans dels centres púbics 
i privats concertats que ho sol·licitin, es procurarà adequar als 
preceptes religiosos islàmics..». A nivell autonòmic el Decret 
160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departa-
ment, recull a l’article 16.2 «Els menús s adequaran a les neces-
sitats de l’alumnat atenent el correcte equilibri dietètic, i tenint 
cura de la variació i la presentació dels aliments»

(15). En l’àmbit català existeix la llei 16/2009 dels centres de 
culte, que tal i com recull l’article 1, la seva finalitat és «garantir 
l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions 
i les comunitats religioses a establir centres de culte, i té per 
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objecte preveure sòl on s’admeti o s’assigni l’ús religiós, d’acord 
amb les necessitats i la disponibilitat dels municipis, així com 
regular les condicions tècniques i materials mínimes que han de 
garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de 
salubritat dels centres esmentats».  

(16). La Generalitat de Catalunya en l’exercici de les seves com-
petències en matèria de règim local, de sanitat i de defensa de 
les persones consumidores o usuàries de sanitat, disposa de la 
Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris que recull i 
regula les competències dels poders locals en relació amb els 
serveis funeraris i les potestats que en aquest àmbit poden exer-
cir. També determina les condicions mínimes que han de tenir 
les entitats prestadores de serveis funeraris. En relació amb la 
gestió dels cementiris i de la policia sanitària mortuòria, cal des-
tacar l’article 66 del Decret 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
d’acord amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les bases de règim local (article 25.2.k), estableix que els 
municipis tenen competències pròpies en matèria de cementiris 
i serveis funeraris.

(17). El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa a la pu-
blicació «La diversitat religiosa en les societats obertes. Crite-
ris de discerniment (2013)» proposa uns principis generals, que 
parteixen de la Declaració Universal dels Drets Humans, que 
haurien de guiar la política pública en aquest àmbit: El respecte 
mutu. La mútua coneixença i benvolença. La desconstrucció de 
prejudicis negatius i ofensius. L’equitat en dignitat de les perso-
nes, independentment de les seves opcions espirituals i/o reli-
gioses. La llibertat de creences i d’expressió de les creences i de 
les conviccions. El respecte a la integritat física i moral de totes 
les persones. La cura pels grups minoritaris, perquè puguin ex-
pressar-se en el conjunt social. La condemna de qualsevol forma 

d’extremisme i de violència en qualsevol de les seves formes. 
Disponible a: 
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgar/docCADR_1.
pdf

(18). Instrucció sobre la Diversitat alimentària dels menja-
dors escolars als centres educatius gestionats pel Consor-
ci d’Educació de Barcelona, de juny de 2016. Article 3 sobre 
Diversitat de menús «Les empreses adjudicatàries dels serveis 
de menjador i les cuines pròpies dels centres educatius han de 
garantir la singularitat de menús que demanin les famílies per 
motius culturals, religiosos i les situacions de règim especial per 
prescripció mèdica. De la mateixa manera, han de procurar que 
el fet de proporcionar un menú específic no suposi un encari-
ment». Disponible a:
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_transparencia/
Govern_i_organitzacio/acords_CD_2016_06_27/7_instruccio_
menjador-defi.pdf

(19). A continuació alguns exemples de bones pràctiques per 
a garantir la diversitat religiosa als cementiris: Capella multi-
confessional i no religiosa del cementiri municipal de Terrassa 
(2004). Recinte islàmic al cementiri municipal de Collserola de 
Barcelona (1997). Parcel·la per a persones musulmanes al Ce-
mentiri Municipal de Calonge (2012). Tomba orientada a la Meca 
al Cementiri Municipal de Sant Feliu de Guíxols (2002). A Cata-
lunya només hi ha parcel·les jueves a la ciutat de Barcelona.

(20). Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya. «Informe sobre 
la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de 
odio en España». Disponible a : 
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ES-
TUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/
5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874
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que recull el seguiment dels plens. 

(27). La campanya Vot x Tothom surt a la llum al desembre de 
2017, està promoguda per una trentena d’associacions i col·lec-
tius de Catalunya, i compta amb més de tres centes adhesions. 
Més informació a la web: https://votxtothom.wordpress.com 

(28). Al Ple de 27 de setembre de 2018 s’aprova la Moció (190) 
«Per una major participació de la ciutadania en els afers ins-
titucionals». Més informació sobre la moció al document dels 
Annexes que recull el seguiment dels plens. 

(29). Al Ple de 28 de juny de 2018 s’aprova la Moció 197, «Per 
afavorir els processos d’acollida, inclusió i garantia dels drets de 
de les persones residents a Terrassa».  Més informació sobre la 
moció al document dels Annexes que recull el seguiment dels 
plens. 

(30). Ajuntament de Barcelona: Xarxa d’Escoles i Instituts per la 
Igualtat i la No-Discriminació. Informació disponible a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora/ca/projectes/
xarxa-d’escoles-i-instituts-la-igualtat-i-la-no-discriminació 

(31). Síndic de Greuges de Catalunya: 2016 publica 2 informes 
sobre la segregació escolar a Catalunya:
- «La Segregació Escolar a Catalunya I: La gestió del procés 
d’admissió d’alumnat» Disponible a: 
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segre-
gacio%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf  
- «La Segregació escolar II: Condicions de Segregació». Dispo-
nible a: 
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4227/Informe%20segrega-
cio%20escolar_II_condicions_escolaritzacio_def.pdf

(21). Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea: Infor-
mes sobre delictes d’Odi. Disponible a:
 http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources  

(22). Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa: ht-
tps://www.osce.org/es/.  Publica un manual sobre «Recopilació 
de dades de crims d’odi i Mecanismes de seguiment: Una guia 
pràctica». Disponible a: 
https://www.osce.org/odihr/datacollectionguide?download=-
true

(23). Consulta Informes anuals de SOS Racisme Catalunya: IN-
Visibles, L’estat del racisme a Catalunya 2017 i 2016. Tots dos dis-
ponibles a la web:
http://www.sosracisme.org/temes/publicacions/informes

(24). Nacions Unides, Pacte Internacional de Drets Civils i Polí-
tics de 1966. Disponible a: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

(25). Sobre el dret a vot als comicis municipals: una situació 
que s’està implementant de manera efectiva des de fa alguns 
anys, fet pel qual a més dels ciutadans i les ciutadanes de la Unió 
Europea (article 202.b del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea) també les persones nacionals de Noruega, Equador, 
Nova Zelanda, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai, Islàndia, Bolívia, 
Cap Verd, Corea del Sud i Trinitat i Tobago poden exercir actual-
ment el seu dret de vot actiu en les eleccions locals a Espanya. 

(26). Al Ple de 25 d’octubre de 2018 s’aprova la Moció (197) «De 
suport a la campanya Vot X Tothom per al dret a vot de totes 
les persones residents a la ciutat en les eleccions municipals de 
2019». Més informació sobre la moció al document dels Annexes 
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ciutadana. Real Decret Legislatiu 1/1195, de 24 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Es-
tatut d’Autonomia. 

(36). Llei 18/2007 del dret a l’habitatge. L’article 2 apartat F: 
«Promoure l’eradicació de qualsevol discriminació en l’exercici 
del dret a l’habitatge, per mitjà de l’establiment de mesures d’ac-
ció positiva en favor de col·lectius vulnerables i de la penalització 
de conductes discriminatòries en l’accés a l’habitatge».
Article 45 apartat 1: «Totes les persones han de poder accedir a 
un habitatge i ocupar-lo, sempre que compleixin el requeriments 
legals i contractuals aplicables a cada relació jurídica, sense pa-
tir discriminacions, directes o indirectes, ni assetjament» i apar-
tat 2: «... les administracions públiques han d’adoptar  les mesu-
res pertinents, aplicables a totes les persones i a tots els agents, 
tant del sector públic com del sector privat». 
Article 123.2. a: «tipifica com infracció molt greu en matèria de 
protecció dels consumidors i usuaris en el mercat immobiliari el 
“portar a terme accions o omissions que comportin assetjament 
o discriminacions, segons estableix aquesta llei». 
Article 130. 1: «Corresponen, en l’àmbit de les respectives com-
petències, a l’Administració de la Generalitat, a través dels de-
partaments competents en matèria d’habitatge i consum, i als 
ens locals les atribucions per a iniciar, tramitar i imposar amb 
caràcter general les sancions administratives establertes per 
aquesta llei».

(37). Annex de la Mesa de Valoració i Fons d’Habitatge de 
Lloguer Social en situacions especials i emergència del Re-
glament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges  de Pro-
tecció Oficial de Terrassa, recull a l’article 3.d els Requisits per 
a ser persones adjudicatàries d’un habitatge del fons d’habitat-
ges de lloguer social: «Acreditar una residència mínima conti-
nuada a Terrassa de tres anys immediatament anterior a la data 

(32). La Normativa per a la Utilització del Servei de Borsa  
de Treball de Foment de Terrassa, contempla explícitament 
que «la preselecció de les persones candidates de la Borsa de 
Foment de Terrassa es realitza sense discriminar per raó d’edat, 
gènere, origen i religió».

(33).  Al Ple de 31 de maig de 2018 s’aprova «Per estendre el pro-
grama Treball als Barris a zones d’alta vulnerabilitat ocupacio-
nal». Més informació sobre la moció al document dels Annexes 
que recull el seguiment dels plens. 

(34). Constitució Espanyola Article 13.2 «...només els espanyols 
seran titulars del dret a accedir en condicions d’igualtat a les 
funcions i càrrecs públics».

(35). La normativa internacional i nacional per a la protec-
ció de col·lectius històricament discriminats, particularment 
en relació amb el racisme, és àmplia. I de gran importància en el 
marc del present estudi. Per això considerem oportú primer ano-
menar-la, i en un document annexa donar més detalls sobre els 
articles específics. La normativa referenciada és la següent: De-
claració Universal dels Drets Humans, 1948. Pacte Internacional 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1976. Convenció Inter-
nacional sobre l’eliminació de Totes les formes de Discriminació 
Racial, 1965. Recomanacions del Comitè per a l’Eliminació de la 
Discriminació Racial. Comissió Europea contra el Racisme i la 
Intolerància. Consell d’Europa i el Conveni Europeu de Drets Hu-
mans. Constitució Espanyola. Codi Penal. Real Decret 1262/2007 
de 21 de setembre, en el que es regula la composició, competèn-
cies i règim de funcionament del Consell per a la Promoció de la 
Igualtat de Tracte i No Discriminació de les Persones per l’origen 
Racial o Ètnic. Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre Drets 
i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 
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de la sol·licitud, o de tres anys discontinus en el transcurs dels 
deu anys anteriors, mitjançant  el padró municipal. En el cas de 
persones víctimes de violència de gènere, no s’exigirà una resi-
dència mínima».

(38). Al Ple del 30 de març de 2017 es presenta la Moció 120 
«En relació a les diverses situacions que afecten a les persones 
migrades», que recollia 5 punts, tots aprovats excepte el primer  
«Suprimir la taxa per obtenir l’informe d’adequació a l’habitatge 
(56,67€) contemplada a l’article 6.1.11 corresponent a l’ordenança 
fiscal 3.1 relativa a la taxa per l’administració de documents i 
prestació de serveis administratius».
La resta de punts van ser aprovats: «2: Instar a la Generalitat 
a declarar la gratuïtat amb caràcter universal de totes aquelles 
taxes associades a informes i requerides per a viure amb ple 
drets als Països Catalans (informe arrelament i integració social, 
adequació habitatge, ...). 3: Realitzar un estudi sobre racisme ins-
titucional, per tal de poder detector petites accions o polítiques 
que vagin en contra del model intercultural I, dificultin la pràctica 
dels drets de les persones immigrades. 4: Notificar al Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Família, de la Generalitat de 
Catalunya l’aprovació d’aquest acord. 5: Realitzar els següents 
acords en un termini no superior a 12 mesos». Més informació 
sobre la moció al document dels Annexes que recull el segui-
ment dels plens. 

(39). Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el 
registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial 
de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitat-
ges amb protecció oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Article 7, Requisits dels sol·licitants: «1. Per poder ser inscrit en 
el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de 
Catalunya s’han de complir els següents requisits: a) Ser major 
d’edat o emancipat. b) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb 

el que preveu l’article 8. c) Residir en un municipi de Catalunya; 
la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un mu-
nicipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·li-
citant de la inscripció. Aquest requisit no s’exigeix a les persones 
originàries de Catalunya o antigues residents, que acreditin tenir 
presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de per-
sona retornada d’acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, 
de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs des-
cendents. d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que 
estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per 
a les persones adjudicatàries d’habitatges amb protecció oficial, 
segons la modalitat de sol·licitud per la qual s’opti. e) No tro-
bar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en aquest De-
cret. f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment. 
Les persones que es troben en aquesta situació són substituïdes 
per qui n’ostenti la representació legal, amb l’autorització judicial 
quan correspongui». «2. Els requisits exigits per ser inscrit al Re-
gistre s’han de complir efectivament en el moment de la presen-
tació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el 
seu període de vigència». «3. L’acreditació documental d’aquest 
compliment s’exigeix, amb caràcter general, un cop portats a 
terme els diversos processos d’adjudicació d’habitatges, a les 
persones que resultin adjudicatàries i a les que conformin les 
llistes d’espera, dins els terminis que s’estableixen en aquest De-
cret. Això no obstant, els ajuntaments poden demanar aquesta 
acreditació de manera anticipada».

(40). Oficina Virtual Ajuntament Barcelona: Informes de disponi-
bilitat i adequació de l’habitatge. Disponible a: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/portal.
html?&stpid=19990002295&style=ciudadano&language=ca

(41). La llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Lo-
cal. Disponible a: 
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re, malaltia o discapacitat, incorreran en la pena d’inhabilitació 
especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç i 
inhabilitació especials per professió o oficis educatius, en l’àm-
bit docent, esportiu i de temps de lleure per un període d’un a 
quatre anys». 

(48). Llei 4/2015, de 27 d’abril, de L’Estatut de la Víctima de 
delicte. Disponible a:
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-
A-2015-4606-C.pdf

(49). Dades del Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
racisme de SOS Racisme, en relació a la tipologia d’Agressions 
i Abusos per part dels Cossos de Seguretat Pública. Al 2017 su-
posava el 29%. 
Al 2016 un 31%. I al 2015 un 35%. Els informes estan disponibles 
en aquest enllaç: http://www.sosracisme.org/temes/publica-
cions/informes

 http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_7_1985.pdf 

(42). Síndic de Greuges de Catalunya, Informe Extraordinari 
2008: La gestió municipal de l’empadronament dels immigrants. 
Disponible a: 
https://www.sindic.cat/site/files/docs/57_Informe%20empa-
dronamentcat.pdf

(43). Al Ple 5 de 29 de novembre de 2018, s’aprova la Moció «Per 
la reducció de desigualtats en les activitats extraescolars de les 
escoles de Terrassa». Més informació sobre la moció al docu-
ment dels Annexes que recull el seguiment dels plens. 

(44). Al Ple 5 de gener de 2018 s’aprova la Moció 156 «Per la 
creació d’un nou Pla d’equipaments cívics a la ciutat i pel desen-
volupament d’un procés de transparència en l’oferta de serveis 
als equipaments municipals». Més informació sobre la moció al 
document dels Annexes que recull el seguiment dels plens. 

(45). Campanya El Racisme Surt de Festa. Disponible a: 
http://www.sosracisme.org/tu-tambe-tens-aquests-problemes-
per-sortir-de-festa  

(46). El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
Disponible a: 
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_
fitxa/?documentId=540841&action=fitxa

(47). Codi Penal, article 512: «Els que en l’exercici de les acti-
vitats professionals o empresarials deneguessin a una persona 
una prestació a la que tingui dret, per raó de la seva ideologia, 
religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el 
seu sexe o orientació sexual, situació familiar, per raons de gène-
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A continuació una Relació de les persones que hem entrevistat 
en el procés d’elaboració del present Estudi. Aquestes persones 
han estat entrevistades per la seva trajectòria i coneixements, 
perquè representen a entitats i col·lectius de la ciutat que fan una 
tasca vinculada amb la defensa dels drets humans i la lluita con-
tra el racisme, a tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Terrassa 
que treballen en àrees i/o departaments vinculats amb el nostre 
àmbit d’intervenció; i a representants dels grups municipals.

Societat civil organitzada: associacions, col·lectius i altres 
entitats:

• Associació de Residents Senegalesos
• Comunitat Musulmana
• Dones del Món 
• Terrassa Sense Murs. 
• Fundació Maria Auxiliadora. 

• Espai Drets
• Trobada amb persones i personal tècnic del barri de 

Torressana. 
• Associació Sense Fronteres. 

Tècniques i Tècnics Municipals:

• Manuel Fuster. Cap del Servei de Polítiques Socials 
d’Habitatge

• Joan Carles Martínez, tècnic de Servei de Joventut,  i 
José Jiménez Coordinador de Districte Jove

• Cristina Giménez Barrera. Servei de Suport a Comuni-
tats Veïnals

• Ouafa El Haddad Laiti, Teresa Del Almo i Gemma Ro-
camora. Servei de Ciutadania. 

• Lucia Linuesa. Directora de Serveis Socials. 

Grups Municipals:

• Isaac Albert, portaveu del Grup municipal d’ERC-
MES; Josep Villagrasa, Coordinador del Grup mu-
nicipal d’ERC-MES; i Pau Consola, Responsable 
de Nova Ciutadania ERC Terrassa

• Alejandro Rodríguez. Regidor del PP
• Meritxell Lluís. Regidora del PDCAT
• Òscar Monterde Regidor del TEC i Agnès Petit, 

Assessora del Grup Municipal
• Marc Medina Mañas, Regidor del Grup Municipal 

de la CUP i Ander Zurimendi, Alliberat del Grup 
Municipal de la CU

• Adrián Sánchez. Regidor del PSC
• José Nieto. Coordinador Grup municipal de Ciuta-

dans. Resposta per escrit. 
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1. Resum dels Plens Municipals

A continuació un resum de l’anàlisi realitzat dels Plens Munici-
pals de l’Ajuntament de Terrassa entre març de 2017 i desembre 
de 2018, en relació a matèries relacionades amb el racisme. El 
seguiment dels Plens va començar al Ple del 30 de març de 2017 
on s’aprova la proposta de Resolució presentada per la CUP i 
que és l’origen del Conveni entre Ajuntament de Terrassa i SOS 
Racisme, i finalitza amb el darrer ple de l’any 2018. La informació 
s’ha extret de la web de l’ajuntament, i la darrera revisió va ser al 
gener de 2019. És interessant fer referència a aquelles Propos-
tes de Resolució presentades als Plens que estan relacionades 
amb en nostre marc d’intervenció: discriminació i racisme, igual-
tat i garantia de drets. 

De vint-i-set plens entre març de 2017 (moment en que s’apro-
va realitzar l’estudi sobre racisme institucional) fins al desembre 
de 2018, només en vuit plens s’han tractat temes més o menys 
relacionats amb la situació dels migrants a Terrassa o amb el 
fenomen del racisme a aquest municipi, tot i que no totes les 
propostes i/o referències tenen la mateixa rellevància. 

A continuació una breu relació dels continguts per plens:
• 30/03/2017. Moció 120 presentada per la CUP «En relació 

a les diverses situacions que afecten a les persones migra-
des» que és aprovada, tot i que no tots els seus punts, i 
tramitada. És l’antecedent del conveni entre Ajuntament de 
Terrassa i SOS Racisme.

• 29/06/2017. Aprovació de l’addenda al conveni de col·labo-
ració subscrit amb el Departament d’Ensenyament, en ma-
tèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant 
el Pla Educatiu d’Entorn, durant el curs 2016-2017.

• 30/11/2017. Aprovació de l’addenda al conveni de col·labo-
ració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya, en matèria de llengua, interculturalitat i co-
hesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn, durant el 
curs 2017-2018.

• 22/12/2017. Ratificació de la Resolució número 10.424/2017, 
de 23 de novembre, aprovant la minuta del conveni de la 
subvenció pel projecte «Perspectiva interseccional per les 
polítiques públiques locals d’igualtat i no discriminació», 
dins del marc del programa Drets, Igualtat i Ciutadania de 
la Unió Europea. 

• 25/01/2018. Ratificació del Decret de data 27 d’octubre del 
2017, aprovant la signatura de l’addenda al Contracte pro-
grama 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i l’Ajuntament de Terrassa, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i políti-
ques d’igualtat, per al 2017.

• 28/06/18. S’aprova la moció (179) presentada per TeC, ERC-
MES, CUP i PdeCAT «Per afavorir els processos d’acollida, 
inclusió i garantia de drets de les persones migrades resi-
dents a Terrassa», de la qual es van aprovar 6 dels 10 pro-
postes. Es tracta d’una proposta de resolució que parteix de 
la intervenció al Ple del Col·lectiu Terrassa sense murs. 

• 25/10/2018. Dues qüestions:
1) Aprovació de la setena Addenda al conveni de 
col·laboració subscrit amb el Departament d’Ensen-
yament de la Generalitat de Catalunya, en matèria de 
llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant 
el Pla Educatiu d’Entorn, durant el curs 2018-2019. 
La quantia havia estat en el passat de 450.000 eu-
ros, i en aquesta ocasió és de 30.000 euros.
2) Proposta de resolució presentada pels Grups mu-
nicipals de TeC i de la CUP, «De suport a la campan-
ya per al dret a vot de totes les persones residents a 
la ciutat en les eleccions municipals del 2019».
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• 19/07/2018. Moció 186, presentada per ERC-MES, PSC i 
PdeCAT «Per una policia educadora i de proximitat»

• 27/09/2018. Moció 190, presentada per TeC, ERC-MES, 
PDeCAT, CUP «Per una major participació de la ciutada-
nia en els afers institucionals». En aquest Ple també hi ha 
una Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal 
de Ciutadans, sobre mesures de suport a la inclusió laboral 
dels refugiats, que és retirada per a perfeccionar-la i pre-
sentar-la el mes vinent. Però, finalment no es va presentar.

2. Anàlisi Plens Municipals segons les temàtiques reco-
llides a l’Estudi.
 
Dret a la Ciutat

- Al ple del 25 de gener de 2018 Ciutadans presenta una moció 
«Per reforçar la prevenció, les actuacions i les sancions en rela-
ció a l’incivisme que provoca l’embrutament dels espais i infraes-
tructures públiques» que va ser aprovada amb els vots a favor de 
PSC, C’s i PP, l’abstenció de TEC i els vots en contra d’ERC-MES, 
PDCAT i CUP. El document fa referència, entre altres, a l’elabora-
ció d’un informe (amb el termini de 3 mesos) sobre la neteja de la 
ciutat en general i les conductes incíviques relacionades. També 
inclouria propostes d’actuacions per a corregir aquesta situació.

- En relació a la possibilitat de treballar conjuntament amb la po-
licia en el marc de l’Ordenança de Convivència Democràtica, tro-
bem adient fer referència al Ple del 19 de juliol de 2018 on es va 
aprovar per unanimitat la moció (186) «Per una policia educado-
ra i de proximitat». És rellevant perquè hi ha consens entre tots 
els grups municipals, fet que no sempre és fàcil quan es parla de 
model policial. Entre altres propostes vinculades a les sancions 
per incivisme el document recull: «una primera comunicació en 

• 29/11/2018. El grup Municipal de TeC presenta una Pro-
posta de Resolució «Per la reducció de desigualtats en les 
activitats extraescolars de les escoles de Terrassa», els sis 
punts són aprovats.

D’altra banda, al llarg del document citem altres Propostes 
de Resolució presentades i aprovades als Plens, que tot i 
no ser específiques en l’àmbit que ens ocupa, són igual-
ment interessants: 

• 20/07/2017. Moció 140,  presentada per ERC-MES i TeC 
«Per a la promoció de mesures davant l’alça dels preus al 
mercat de lloguer d’habitatges». 

• 20/07/2017. Moció 143, presentada per ERC-MES «Per si-
tuar l’educació com a àmbit d’actuació prioritària a la ciutat 
de Terrassa» 

• 30/11/2017. Moció 148, presentada per Ciutadans «Dema-
nant l’avaluació del resultat del desplegament del Progra-
ma de Garantia Juvenil»

• 25/01/2018. Moció 154, presentada per Ciutadans «Per re-
forçar la prevenció, les actuacions i les sancions en relació 
a l’incivisme que provoca l’embrutament dels espais i in-
fraestructures públiques»

• 25/01/2018. Moció 156, presentada per ERC-MES, «Per la 
creació d’un nou Pla d’equipaments cívics a la ciutat i pel 
desenvolupament d’un procés de transparència en l’oferta 
de serveis als equipaments municipals»

• 31/05/2018. Moció 176, presentada per Ciutadans «Per es-
tendre el programa “Treball als Barris” a zones d’alta vulne-
rabilitat ocupacional»

• 8/06/2018. Moció 180, presentada per PSC, TeC, d’ERC-
MES, PDeCAT, CUP i PP «Per la creació d’una taula de tre-
ball sobre el futur de ca n’Anglada en el marc del consell 
del districte 2»
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que fem des de la nostra experiència en relació als procediments 
vinculats al CIE és de poca efectivitat pel que fa a evitar l’inter-
nament i posterior expulsió, ja que identifiquem dificultats (rapi-
desa en el tràmit, validesa per part d’interior,...). Valorem que el 
document pot ser positiu en dos aspectes: d’una banda com un 
reconeixement per part de l’Ajuntament del veïnatge d’una per-
sona que viu a Terrassa tot i que estigui en situació administra-
tiva irregular. I d’altra banda,  podria tenir certa utilitat en relació 
als processos per a demostrar arrelament social.  

- Al ple del 27 de setembre de 2018 es va aprovar la moció (190) 
«Per una major participació de la ciutadania en els afers insti-
tucionals», en relació al que recull el document seria interessant 
analitzar si el Parlament Ciutadà (que es l’espai que es propo-
sa) es converteix en una eina efectiva de participació, i conèixer 
quina és la representativitat de persones amb orígens diversos 
en aquest espai; saber si es té prevista alguna actuació per pro-
moure una participació més diversa. 

- Al Ple del 25 d’octubre de 2018 es va aprovar la moció (197) 
«De suport a la campanya Vot X Tothom per al dret a vot de totes 
les persones residents a la ciutat en les eleccions municipals de 
2019». És una bona iniciativa, sobretot pel que fa al reconeixe-
ment d’una vulneració que estan patint molts veïns i veïnes de la 
ciutat; en aquest sentit l’Ajuntament es posiciona tot i les limita-
cions, en part, de les seves competències en aquest àmbit. Serà 
interessant fer un seguiment dels acords:

1. Instar al Govern Espanya i al Congrés dels Diputats a re-
formar ordenament jurídic per permetre sufragi actiu i pas-
siu en tots els comicis electorals a totes les persones es-
trangeres residents, amb el criteri de 6 mesos de residència 
legal i continuada. També inclou: referèndums, iniciatives 
legislatives i populars i altres formes de participació. 
2. Instar al Govern Espanya i al Congrés dels Diputats a su-

forma d’advertiment i no sanció en el casos de menors de 16 
anys (dels quals tenen la responsabilitat pares, mares i/o tutors), 
un catàleg de mesures alternatives elaborat per Consell de Joves 
i Consell escolar, i la possibilitat de substituir la sanció per mesu-
res de treball en benefici de la comunitat».

Drets Civils i Polítics

- Al ple del 28 de juny de 2018 es va aprovar, per unanimitat, la 
moció (180) «Per la creació d’una taula de treball sobre el futur 
de Ca n’Anglada en el marc del consell del districte». És impor-
tant tenir en compte que la iniciativa compta amb el consens de 
tots els grups, això pot significar una oportunitat de treball.  

- En relació al reconeixement de drets i les vulneracions que pa-
teixen alguns col·lectius més enllà de les competències que pu-
gui tenir l’Ajuntament, és interessant fer referència al ple del 28 
de juny de 2018 es va presentar la moció (179) «Per afavorir els 
processos d’acollida, inclusió i garantia de drets de les persones 
migrades residents a Terrassa», de la qual es van aprovar 6 dels 
10 propostes.

Es tracta d’una moció que parteix de la intervenció al Ple del 
Col·lectiu Terrassa sense murs. En relació a aquesta apartat fa-
rem referència a la proposta 3 que planteja «la creació document 
de veïnatge, per acreditar arrelament de les persones estrange-
res i migrades, a través de la seva situació padronal i la valoració 
dels indicadors que es tenen en compte per a mesurar el grau 
d’integració a la ciutat, mitjançant el seus vincles familiars, labo-
rals o socials en el marc de procediments d’expulsió i/o interna-
ment en CIES. Establir un acord amb el col·legi d’advocats per a 
donar a conèixer i millorar eficàcia del document». La valoració 
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primir tràmits burocràtics addicionals per exercir dret a vot, 
garantint inscripció automàtica al cens electoral. 
3. Transitòriament, mentre no es compleixen els punts 1 i 2 
l’Ajuntament de Terrassa publicitarà i posarà en marxa les 
mesures necessàries perquè les persones que a les muni-
cipals tenen el vot reconegut puguin exercir el dret: enviar 
cartes a la ciutadania, fer reunions informatives i d’assesso-
rament, i una campanya pública informativa. 
4. Campanya de difusió i denúncia de la manca de drets 
polítics de les persones amb nacionalitat estrangera que 
resideixen a la ciutat. 
5. Instar als grups municipals del ple per la no instrumenta-
lització de la immigració als programes electorals
6. Els grups municipals es comprometen a aïllar política-
ment tota persona o organització que promogui la divisió i 
el racisme en les institucions. 
7. Transmetre i informar dels acords a: Generalitat de Cata-
lunya, Parlament de Catalunya, Govern Espanya, Congres 
Diputats, Comissió Europea, Parlament Europeu i campan-
ya Vot X Tothom. 

- Al ple del 28 de juny de 2018 es va presentar la moció (179) «Per 
afavorir els processos d’acollida, inclusió i garantia de drets de 
les persones migrades residents a Terrassa», de la qual es van 
aprovar 6 dels 10 propostes. Es tracta d’una moció que parteix de 
la intervenció al Ple del Col·lectiu Terrassa sense murs. En relació 
a aquest apartat farem referència a la proposta 9 que planteja 
«Iniciar la implementació de tots els acords de manera imme-
diata. Crear un Consell Municipal d’Immigració i Ciutadania amb 
representació d’entitats sensibles a l’àmbit de l’estrangeria per 
tal de fer seguiment dels acords aprovats i assegurar la partici-
pació activa dels agents implicats».

Dret a l’Educació 

- Al ple del 20 de juliol de 2017 ERC-MES va presentar una moció 
que va ser aprovada i es troba en tràmit «Per a situar l’educació 
com a àmbit d’actuació prioritària a la ciutat de Terrassa». La 
proposta compta amb cert consens perquè la majoria de punts 
van ser aprovats per unanimitat, menys dos on hi ha abstenció 
de la CUP i del PP. Tot i que en Ensenyament la majoria de com-
petències les té la Generalitat, la moció plantejava dues qües-
tions, on l’Ajuntament sí que té cert marge d’intervenció, que es 
valoraven com a positives en la lluita contra la segregació es-
colar, que és un problema que tots els grups municipals identi-
fiquen. La moció aposta pel model institut escola, i inclou, entre 
altres, un anàlisi del volum d’alumnat amb Necessitats Educati-
ves Especials dins centres concertats i la seva correlació amb la 
composició social dels barris on s’ubiquen.

Dret al Treball

El treball apareix de manera recurrent com una preocupació so-
bretot en relació a alguns col·lectius, com per exemple els i les 
joves:
- Al ple del 30 de novembre de 2017 Ciutadans va presentar una 
moció (148) «Demanant l’avaluació del resultat del desplega-
ment del Programa de Garantia Juvenil» que va ser aprovada. A 
continuació un petit resum de l’informe del període abril 2015 – 
juny 2017 elaborat per Educació:

• Segons l’Observatori Econòmic i Social de Terrassa: el 
2on trimestre del 2017 1.132 persones joves estaven a l’atur 
(només es comptabilitza les persones inscrites al SOC. 

• El Programa Garantia juvenil ha fet 5.961 atencions, i té 2.817 
joves inscrits, dels quals en 6 mesos, 1.244 treballaven, un 
44,16%. El programa es dóna per finalitzat quan el jove s’in-
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corpora al món laboral o retorna al sistema educatiu reglat. 
• S’han fet campanyes informatives sobre el programa, i es 

considera que el Programa és conegut. 
• Les persones beneficiàries són joves entre 16 i 29 anys, que 

en el moment de la inscripció ni estudien ni treballen. Més 
informació sobre el seu perfil: gènere (3.386 homes i 2.575 
dones), edats (16 anys el 0,23% - de 16 a 20 el 47,34% - de 
21 a 25 el 35,21% - de 26 a 29 el 12,88% - de 30 a 35 el 0,21% 
- més de 35 el 3,52%), estudis (sense estudis: 30,28%, cur-
sant obligatoris: 0,75, estudis obligatoris: 24,16%, cursant 
post obligatoris: 0,35%, estudis post obligatoris: 18.03%, 
cursant universitaris: 0,37%, estudis universitaris: 6,48%), 
en relació al territori (el 93,82% són de Terrassa). No es-
pecifiquen districtes) i la nacionalitat (82,25% espanyola – 
11,79% marroquina – cap altra que superi 1%). 

- Al ple del 31 de maig de 2018 Ciutadans va presentar la moció 
(176)  que va ser aprovada per tots els grup menys la CUP, «Per 
estendre el programa Treball als Barris a zones d’alta vulnera-
bilitat ocupacional». El document planteja a l’ajuntament fer un 
estudi amb dades sobre la situació de vulnerabilitat ocupacional 
i econòmica dels barris. Amb la finalitat de demanar a la Genera-
litat (SOC) l’ampliació del programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social. Seria interes-
sant conèixer els resultats d’aquest estudi i fer seguiment de la 
demanada al SOC. El Departament responsable és l’Àrea Desen-
volupament Econòmic, Indústria i Ocupació. 

- Al ple del 28 de juny de 2018 es va presentar la moció (179) «Per 
afavorir els processos d’acollida, inclusió i garantia de drets de 
les persones migrades residents a Terrassa», de la qual es van 
aprovar 6 dels 10 propostes. Es tracta d’una moció que parteix de 
la intervenció al Ple del Col·lectiu Terrassa sense murs. En relació 
a aquest apartat recull dues de les propostes: «6. Quantificar im-

pacte real de persones i de les famílies extenses que han perdut 
la documentació i porten més de 10 anys a Terrassa. En funció 
d’aquest impacte valorar accions laborals directes cap aquest 
col·lectiu» i «7. Elaborar una proposta a la Generalitat per tal que 
consideri factible l’accés a serveis relacionats amb ocupació, 
habitatge i educació en cas d’irregularitat».

Dret a l’Habitatge

Política pública pel dret a l’habitatge

- Al ple del 20 de juliol de 2017 ERC-MES i TEC van presentar 
una moció que va ser aprovada i es troba en tràmit «Per a la pro-
moció de mesures davant l’alça dels preus al mercat de lloguer 
d’habitatges», tot i que el text plantejava mesures per garantir el 
dret a l’habitatge no es feia cap referència concreta a l’eix orígens 
i/o racisme com a discriminació específica que pateixen alguns 
col·lectius.

- Al ple del 30 de març de 2017 la CUP va presentar una moció 
(120) «En relació a les diverses situacions que afecten a les per-
sones migrades». Dels 5 punts que constaven es van aprovar 
4, entre aquests per la seva relació a l’habitatge en destaquem 
dos: «2. Instar a la Generalitat a declarar la gratuïtat amb caràc-
ter universal de totes aquelles taxes associades a informes i re-
querides per a viure amb ple drets als Països Catalans (informe 
arrelament i integració social, adequació habitatge, ...)», aquest 
va se aprovat, en canvi el primer punt no. «1. Suprimir la taxa per 
obtenir l’informe d’adequació a l’habitatge (56,67€) contemplada 
a l’article 6.1.11 corresponent a l’ordenança fiscal 3.1 relativa ala 
taxa per l’administració de documents i prestació de serveis ad-
ministratius». 
Durant al ple es va dur a terme una discussió sobre si hi havia 
o no doble imposició (Ajuntament i Generalitat). El Govern de 
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l’Ajuntament va argumentar que «no hi ha una duplicitat de taxes 
i que no es cobren dues taxes per un mateix fet imposable: la Ge-
neralitat cobra per fer uns tràmits i la taxa municipal recau sobre 
una altra tasca que és la d’inspecció del domicili».

En aquest capítol trobem rellevant fer referència al ple del 28 de 
juny de 2018 on es va presentar una moció (179) «Per afavorir els 
processos d’acollida, inclusió i garantia de drets de les persones 
migrades residents a Terrassa», de la qual es van aprovar 6 dels 
10 propostes. Es tracta d’una moció que parteix de la interven-
ció al Ple del Col·lectiu Terrassa sense murs. En relació a aquest 
apartat és interessant tenir present la proposta 7 que planteja 
«Elaborar una proposta a la Generalitat per tal que consideri 
factible l’accés a serveis relacionats amb ocupació, habitatge i 
educació en cas d’irregularitat». 

Dret al Lleure 

- Al ple del 29 de novembre de 2018 es va presentar la moció 
«Per la reducció de desigualtats en les activitats extraescolars 
de les escoles de Terrassa», el document recull 6 propostes que 
van ser aprovades:

1. Elaborar un mapa de l’oferta actual d’extraescolars a 
la nostra ciutat.
2. Elaborar un estudi o enquesta que reflecteixi quins són 
els interessos, les motivacions i les inquietuds de les famí-
lies i dels infants a l’hora d’escollir activitats extraescolars. 
3. Garantir, amb els mecanismes i/o recursos necessaris, 
que tots dels centres de la ciutat, especialment aquells de 
màxima complexitat, puguin tenir una oferta d’extraescolars 
mínima i assequible. 
4. Establir mecanismes per tal de facilitar que es puguin or-
ganitzar extraescolars de forma coordinada entre diferents 

centres pròxims per tal d’augmentar la oferta global i crear 
sinergies entre els centres i el seu alumnat. 
5. Estudiar la possibilitat que les escoles municipals i les 
entitats esportives pròximes als centres escolars col·laborin 
en el desenvolupament d’aquestes activitats extraescolars 
amb l’objectiu de generar comunitat al barri i fer-les més 
assequibles. 
6. Establir un punt d’assessorament per tal d’acompanyar 
a totes aquelles AMPAS que ho necessitin en el desenvo-
lupament del projecte d’activitats extraescolars per al seu 
centre. 

En relació a l’ús i accés a instal·lacions esportives: 

- Al Ple del 25 de gener de 2018 es va aprovar, per unanimitat, 
la moció (156) «Per la creació d’un nou Pla d’equipaments cívics 
a la ciutat i pel desenvolupament d’un procés de transparència 
en l’oferta de serveis als equipaments municipals» que recollia, 
entre altres, que durant el 1er trimestre de l’any es faria una ava-
luació del Pla d’Equipaments 2009-2018 per poder fer l’aprovació 
del Nou Pla d’Equipaments durant el primer semestre del 2019. 
L’elaboració d’aquest nou pla, així com l’avaluació de l’anterior, 
són espais interessants per a traslladar les preocupacions i pro-
postes identificades vers l’ús dels equipaments públics, en rela-
ció a la vestimenta a les piscines municipals, les tarifes socials 
als poliesportius, la cessió d’espais esportius,... entre altres.
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a A continuació un quadre que sintetitza quines han estat les aten-

cions realitzades pel Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
Racisme de SOS Racisme a Terrassa, entre els mesos de març a 
desembre de 2018.

Quadre 1. Font: Dades del Servei  d’Atenció i Denúncia per a víctimes de Racis-
me de SOS Racisme

Seguidament una taula on s’aprofundeix en l’anàlisi de les categories 
del primer quadre: amb informació sobre les situacions de racisme 
identificades, les tres que s’han assumit com a cas de racisme; i les 
altres set, que per diferents qüestions no han estat assumides com 
a cas. Però valorem afegir-les perquè aporten informació sobre com 
es manifesta el racisme.

Situacions de Racisme Identificades. SAID a Terrassa 
Març – Desembre 2018

Assumides com a cas
Tipologia de Discriminació Subtipologia i Observacions
Discriminació en l’Accés als Drets 
Socials 

Educació. Situació de discriminació 
en una escola.

Agressions i Discriminacions Parti-
culars

Conflicte al carrer.  Cas d’agressió, 
delicte d’odi.

Discurs Odi Mitjans de Comunicació. Proposta de 
trobada amb l’altra part.

No assumides ni gestionades com a cas
Tipologia de Discriminació Subtipologia i Observacions

Agressions i Discriminacions Parti-
culars

Conflicte entre veïns/es. No es con-
creta entrevista presencial

Agressions i Abusos Seguretat pri-
vada

Local d’Oci. No es concreta entrevista 
presencial

Discriminació Laboral Discriminació en l’Accés. No es con-
creta entrevista presencial

Agressions i Abusos Seguretat Pú-
blica

Situació vulnerabilitat: Acompanya-
ment SAID
Violència Institucional: Derivació: 
Irídia.

Discriminació en l’Accés als Drets 
Socials

Habitatge. Assessorament i Derivació  
a Sindicat Llogaters
Prestació Servei Públic. La usuària ho 
resol amb l’Administració
Prestació Servei Públic. No es con-
creta entrevista presencial

Quadre 2. Font: Dades del Servei  d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
Racisme de SOS Racisme

Demandes ateses pel SAID a Terrassa 
Març - Desembre 2018

Situacions de racisme identificades 10

Demandes Derivades 6

Demandes amb impossibilitat de concretar 
entrevista

4

Total 20

Assumides com a cas de racisme   3

No assumides de racisme                7
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lunya, 20 s’han atès a Terrassa durant el primer any 
de Servei (sent aquest efectiu els 8 darrers). 

- Sobre les Situacions de Racisme Identificades. Hi ha una diferència 
entre el total de situacions de racisme identificades i les que s’aca-
ben assumint com a cas: de les 10 identificades 7 no s’han assumit, 
això suposaria el 70%. El motiu principal de que no s’assumeixin és 
la impossibilitat de que es concreti una entrevista on poder parlar 
del tema i valorar les actuacions a seguir. Malauradament aquesta 
qüestió no ens resulta nova, de fet la denunciem reiteradament en 
els nostres informes anuals des de 2016.

• Per anys el percentatge de situacions de racisme identi-
ficades i no denunciades han estat: al 2016 un 34%, un 
57% al 2017 i un 52% al 2018. 

• Perquè recollir aquesta dada? Perquè el fet que una per-
sona que s’ha vist afectada per racisme, per diferents 
motius no vulgui o no pugui, seguir amb el procés de 
denúncia no vol dir que aquesta no hagi tingut lloc, i en 
aquest sentit és important poder-la recollir per a tenir 
dades més properes a la realitat de com es manifesta el 
racisme. 

• El fet de que una persona no denunciï és un indicador de 
la indefensió i de la manca de protecció i eines, sobretot 
a nivell institucional, de les persones que han estat vícti-
mes d’un delicte d’odi o una discriminació racista. 

• El motiu principal per a no denunciar, segons les dades 
dels darrers anys, és la desmotivació de la víctima que 
normalment està relacionada amb la desconfiança de 
que la seva denúncia serveixi per alguna cosa. També un 
motiu recurrent per a no denunciar és la por. 

• Una darrera dada a tenir en compte es que hi ha De-
mandes amb Impossibilitat de concretar entrevista (3 de 
20) de les que no tenim cap informació, únicament una 
primera voluntat de la persona en posar-se en contacte 
amb el SAID. 

El darrer quadre que presentem dóna informació sobre altres si-
tuacions que han arribat al SAID però que al no estar vinculades 
amb el nostre àmbit d’intervenció s’han derivat a altres actors i/o 
serveis. No obstant, considerem oportú recollir-les perquè donen 
informació rellevant sobre el desconeixement al voltant dels drets, 
els serveis i/o altres informacions. Destacar que de les 6 Demandes 
que s’han derivat a altres serveis, quatre tenen a veure amb qües-
tions i dubtes relacionats amb l’estrangeria. 

Demandes Derivades (altres temàtiques) . 
SAID a Terrassa. Març – Desembre 2018
Descripció Derivació

4 Consultes per Estrangeria SAIER, AMIC i altres serveis.
Limitació en l’accés a un local Altres actors municipals
Situació sobre custòdia de menors. Altres actors municipals
Quadre 3. Font: Dades del Servei  d’Atenció i Denúncia per a víctimes de 
Racisme de SOS Racisme

ANÀLISI

Per a poder fer un anàlisi de com ha estat aquest primer any de 
presència del Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racis-
me de SOS Racisme a Terrassa, considerem adient fer referència a 
algunes qüestions. 

- En relació al Total de les atencions realitzades pel SAID. 
• Al 2018, a nivell de Catalunya, ha atès 354 Demandes 

Noves. Un gruix molt important d’aquestes, 177, són 
de la ciutat Barcelona, que a més de ser el municipi 
on l’associació sempre ha tingut la seu, existeix una 
dinàmica diferent tant pel que fa a la xarxa d’entitats, 
a la difusió de les eines de denúncia, ... entre altres. 

• Del total de 354 Demandes noves a nivell de Cata-
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Relació de la normativa internacional i nacional per a la protecció 
de col·lectius històricament discriminats, particularment en relació 
amb el racisme; referenciada en l’elaboració de l’Estudi. S’amplia 
així el que s’enumera a la referència número 35. 

1. Normativa internacional

Declaració Universal dels Drets Humans

La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) va ser adopta-
da per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
en la seva resolució 217 A (III), el 10 de desembre de 1948. La seva 
redacció i aprovació ve determinada per la necessitat d’un desen-
volupament normatiu de la Carta de les Nacions Unides (1945), que 
mancava d’un desplegament material dels drets i llibertats concrets 
que es desprenien dels propòsits i principis en aquesta establerta. 

La Carta, tot i no recollir drets de manera expressa, reconeix entre 
els seus principis el fet de portar a terme el desenvolupament i es-
tímul del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de 
tots, sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió 
(article 1.3 de la Carta de les Nacions Unides). En aquest sentit, la 
Carta és, tècnicament, el tractat constitutiu de l’Organització de les 
Nacions Unides, però és considerada per molts la veritable Cons-
titució de la comunitat internacional, fet que dota als seus principis 
d’un abast universal, ja que certes obligacions d’aquesta es poden 
imposar a Estats que no són membres de les Nacions Unides. Les 
obligacions derivades de la Carta es consideren, doncs, superiors 
en rang a les de qualsevol altre tractat internacional. L’Estat espan-
yol és membre de l’Organització de les Nacions Unides des de 1955.

La indefinició del caràcter material dels drets humans que es deri-
vava de la redacció de la Carta va trobar remei a través de la DUDH. 
Concretament, en relació a la prohibició de discriminació racista 
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trobem el següent:

• Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals 
en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de conscièn-
cia, i han de comportar-se fraternalment els uns amb 
els altres.

• Article 2: Tothom té tots els drets i llibertats proclamats 
en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, co-
lor, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol 
altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement 
o altra condició.

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PI-
DESC), va ser adoptat i obert a firma, ratificació i adhesió per l’As-
semblea General de l’Organització de les Nacions Unides en la seva 
resolució 2200 A (XXI), de 16 de desembre de 1966, i entrat en vigor 
el 3 de gener de 1976. 

L’Estat espanyol va signar el PIDESC el 28 de setembre de 1976 i va 
ratificar-lo el 27 d’abril de 1977. 

El PIDESC, junt amb el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 
és la culminació del procés de positivització dels drets humans a ni-
vell internacional, ja que més enllà del desenvolupament i ampliació 
dels drets contingut a la DUDH, varen comportar uns mecanismes 
d’aplicació amb l’objectiu de garantir el compliment de les seves 
disposicions. En relació a la prohibició de discriminació racista po-
dem citar:

• Article 2.2: Els Estats parts en el present Pacte es com-
prometen a garantir l’exercici dels drets que en aquest 
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contra persones, grups de persones o institu-
cions i a vetllar per que totes les autoritats públi-
ques i institucions públiques, nacionals i locals, 
actuïn de conformitat amb aquesta obligació; 
b) Cada Estat part es compromet a no fomentar, 
defensar o donar suport a la discriminació racial 
practicada per qualsevol persona o organitza-
ció; 
c) Cada Estat part prendrà mesures efectives 
per a revisar les polítiques governamentals 
nacionals i locals, i per a esmenar, derogar o 
anul·lar les lleis i les disposicions reglamentàries 
que tinguin com a conseqüència crear la discri-
minació racial o perpetuar-la on ja existeixi; 
d) Cada Estat part prohibirà i farà cessar per 
tots els mitjans apropiats, fins i tot, si l’exigissin 
les circumstàncies, mesures legislatives, la dis-
criminació racial practicada per persones, grups 
o organitzacions; 
e) Cada Estat part es compromet a estimular, 
quan fos el cas, organitzacions i moviments 
multiracials integracionistes i altres mitjans en-
caminats a eliminar les barreres entre les races, 
i a descoratjar tot el que comporti l’enfortiment 
de la divisió racial.

• Article 2.2. Els Estats parts prendran, quan les circum-
stàncies ho aconsellin, mesures especials i concretes, 
en les esferes social, econòmica, cultural i en altres 
esferes, per a assegurar l’adequat desenvolupament 
i protecció de certs grups racials o de persones per-
tanyents a aquests grups, amb la finalitat de garantir 
en condicions d’igualtat el ple gaudi per aquestes per-
sones dels drets humans i de les llibertats fonamen-

s’enuncien, sense cap discriminació per motius de 
raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o d’una 
altra índole, origen nacional o social, posició econòmi-
ca, naixement o qualsevol altra condició social.

Convenció Internacional sobre l’Eliminació de Totes les For-
mes de Discriminació Racial

Juntament amb el desenvolupament normatiu i l’ampliació dels 
drets humans a través dels Pactes Internacionals, des de les Na-
cions Unides s’han elaborat un seguit de convenis amb voluntat de 
regular aspectes monogràfics referits a la protecció dels drets hu-
mans, amb l’objectiu primordial d’establir obligacions internacionals 
particulars pels Estats. Un d’aquests és la Convenció Internacional 
sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Racial, que 
és un instrument legal que es configura a partir de la Declaració de 
les Nacions Unides de 1963 sobre l’Eliminació de totes les formes 
de Discriminació Racial. La Convenció va ser adoptada per l’As-
semblea General de les Nacions Unides en la seva resolució 2106 A 
(XX) de 21 de desembre de 1965. L’Estat espanyol va adherir-se a la 
Convenció el 13 de setembre de 1968.

Tota la Convenció tracta qüestions relacionades amb la prohibició 
del racisme. A destacar:

• Article 2.1. Els Estats parts condemnen la discriminació 
racial i es comprometen a seguir, per tots els mitjans 
apropiats i sense dilacions, una política encaminada a 
eliminar la discriminació racial en totes les seves for-
mes i a promoure l’entesa entre totes les races, i amb 
tal objecte: 

a) Cada Estat part es compromet a no incórrer 
en cap acte o pràctica de discriminació racial 
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cònjuge
V El dret a ser propietari, individual-
ment i en associació amb uns altres
VI. El dret a heretar
VII. El dret a la llibertat de pensament, 
de consciència i de religió
VIII. El dret a la llibertat d’opinió i d’ex-
pressió;
IX. El dret a la llibertat de reunió i d’as-
sociació pacífiques;

e) Els drets econòmics, socials i culturals, en 
particular:

I. El dret al treball, a la lliure elecció de 
treball, a condicions equitatives i satis-
factòries de treball, a la protecció con-
tra la desocupació, a igual salari per 
treball igual i a una remuneració equi-
tativa i satisfactòria
II. El dret a fundar sindicats i a sindi-
car-se
III. El dret a l’habitatge;
IV. El dret a la salut pública, l’assistèn-
cia mèdica, la seguretat social i els ser-
veis socials
V. El dret a l’educació i la formació pro-
fessional
VI. El dret a participar, en condicions 
d’igualtat, en les activitats culturals;

f ) El dret d’accés a tots els llocs i serveis desti-
nats a l’ús públic, tals com els mitjans de trans-
port, hotels, restaurants, cafès, espectacles i 
parcs.

• Article 6. Els Estats parts asseguraran a totes les per-

tals. Aquestes mesures en cap cas podran tenir com 
a conseqüència el manteniment de drets desiguals o 
separats per als diversos grups racials després d’acon-
seguits els objectius per als quals es van prendre.

• Article 5: De conformitat amb les obligacions fonamen-
tals estipulades en l’article 2 de la present Convenció, 
els Estats parts es comprometen a prohibir i eliminar 
la discriminació racial en totes les seves formes i a ga-
rantir el dret de tota persona a la igualtat davant la llei, 
sense distinció de raça, color i origen nacional o ètnic, 
particularment en el gaudi dels drets següents:

a) El dret a la igualtat de tractament en els tri-
bunals i tots els altres òrgans que administren 
justícia
b) El dret a la seguretat personal i a la protecció 
de l’Estat contra tot acte de violència o atemp-
tat contra la integritat personal comesa per fun-
cionaris públics o per qualsevol individu, grup o 
institució
c) Els drets polítics, en particular el de prendre 
part en eleccions, triar i ser triat, per mitjà del 
sufragi universal i igual, el de participar en el 
govern i en la direcció dels assumptes públics 
en qualsevol nivell, i el d’accés, en condicions 
d’igualtat, a les funcions públiques;
d) Altres drets civils, en particular:

I. El dret a circular lliurement i a triar la 
seva residència en el territori d’un Estat
II. El dret a sortir de qualsevol país, fins 
i tot del propi, i a tornar al seu país
III. El dret a una nacionalitat
IV. El dret al matrimoni i a l’elecció del 
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1. relativa a las obligaciones de los Estados Partes (artículo 
4 de la Convención)
2. relativa a las obligaciones de los Estados Partes
3. relativa a la presentación de informes por los Estados 
Partes
4. relativa a la presentación de informes por los Estados 
Partes (art. 1 de la Convención)
5. relativa a la presentación de informes por los Estados 
Partes (art. 7 de la Convención)
6. relativa a los informes atrasados
7. relativa a la aplicación del art. 4 de la Convención
8. relativa a la interpretación y la aplicación de los párrafos 1 
y 4 art. 1 de la Convención
9. relativa a la aplicación del párrafo 1 del art. 8 de la Con-
vención
10. relativa a la asistencia técnica
11. relativa a los no ciudadanos
12. relativa a los Estados sucesores
13. relativa a la formación de los funcionarios encargados 
de la aplicación de la ley en cuanto a la protección de los 
derechos humanos
14. relativa al párrafo 1 del art. 1 de la Convención
15. relativa al artículo 4 de la Convención
16. relativa a la aplicación del artículo 9 de la Convención
17. relativa al establecimiento de instituciones nacionales 
para facilitar la aplicación de la Convención
18. relativa al establecimiento de un tribunal internacional 
para el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad
19. relativa al art. 3 de la Convención
20. relativa al art. 5 de la Convención
21. relativa al derecho a la libre determinación
22. relativa al artículo 5 de la Convención y a los refugiados 
y las personas desplaçada
23. relativa a los derechos de los pueblos indígenes
24. relativa al artículo 1 de la Convención
25. relativa a las dimensiones de la discriminación racial re-

sones que es trobin sota la seva jurisdicció, protecció i 
recursos efectius, davant els tribunals nacionals com-
petents i altres institucions de l’Estat, contra tot acte 
de discriminació racial que, contravenint la present 
Convenció, violi els seus drets humans i llibertats fona-
mentals, així com el dret a demanar a aquests tribunals 
satisfacció o reparació justa i adequada per tot mal de 
què puguin ser víctimes com a conseqüència de tal 
discriminació.

• Article 7. Els Estats parts es comprometen a prendre 
mesures immediates i eficaces, especialment en les 
esferes de l’ensenyament, l’educació, la cultura i la in-
formació, per a combatre els prejudicis que condueixin 
a la discriminació racial i per a promoure la compren-
sió, la tolerància i l’amistat entre les nacions i els diver-
sos grups racials o ètnics, així com per a propagar els 
propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, 
de la Declaració Universal de Drets Humans, de la De-
claració de les Nacions Unides sobre l’eliminació de 
totes les formes de discriminació racial i de la present 
Convenció.

Recomanacions del CERD

El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial (CERD) és 
l’òrgan d’experts independents que supervisa l’aplicació de la Con-
venció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Dis-
criminació Racial pels Estats parts. El CERD publica la seva inter-
pretació del contingut de les clàusules de drets humans, en el que 
es coneix com a recomanacions generals (o observacions gene-
rals), sobre qüestions temàtiques:
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Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea

La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea és un docu-
ment que conté provisions de drets humans i va ser proclamat pel 
Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la Comissió Eu-
ropea el 7 de desembre de 2000 a Niça. Una versió revisada de la 
Carta va ser proclamada el 12 de desembre de 2007 a Estrasburg, 
abans de la signatura del Tractat de Lisboa. Una vegada ratificat 
aquest, converteix la Carta legalment vinculant per a tots els països.

• Article 21.1. Es prohibeix tota discriminació, i en particu-
lar l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics 
o socials, característiques genètiques, llengua, religió 
o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol al-
tre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, 
naixement, discapacitat, edat o orientació sexual.

• Article 21.2. Es prohibeix tota discriminació per raó de 
nacionalitat en l’àmbit d’aplicació dels Tractats i sense 
perjudici de les seves disposicions particulars.

Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI), es-
tablerta pel Consell d’Europa, és un organisme de supervisió in-
dependent en matèria de drets humans especialitzat en qüestions 
relatives al racisme i la intolerància. La ECRI duu a terme una labor 
de supervisió als Estats, en el marc de la qual analitza la situació en 
cadascun dels Estats membres del Consell d’Europa en referència 
al racisme i la intolerància, i formula recomanacions per a abordar 
els problemes detectats:

lacionadas con el genero
26. relativa al artículo 6 de la Convención
27. relativa a la discriminación de los romaníes
28. relativa al seguimiento de la Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las For-
mas Conexas de Intolerancia
29. relativa a la discriminación basada en la ascendència
30. sobre la discriminación contra los no ciudadanos
31. sobre la prevención de la discriminación racial en la ad-
ministración y el funcionamiento de la justicia penal
32. Significado y alcance de las medidas especiales en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial
33. Seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban
34. Discriminación racial contra afrodescendientes
35. Lucha contra el discurso de odio racista

Tractat de la Unió Europea

La igualtat de tracte i no discriminació representa, segons afirma 
mateixa institució, un dels principis bàsics i essencials de la Unió 
Europea. Així, el Tractat de la Unió Europea, signat a la ciutat de 
Maastricht el 7 de febrer de 1992 i entrat en vigor el 1 de novembre 
1993, estableix en el seu article 2 la no discriminació com un dels 
valors comuns de la Unió i la lluita contra la discriminació com un 
dels seus objectius. De la mateixa manera, el Tractat de Funciona-
ment de la Unió Europea firmat a Roma el 1957, en el seu article 19, 
habilita el Consell per adoptar les accions adequades per lluitar con-
tra la discriminació per motiu de sexe, d’origen racial o ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual. 

L’Estat espanyol és membre de la Unió Europea des de l’1 de gener 
de 1986, circumstància que el vincula a aquestes disposicions.
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mo y la Intolerancia (ECRI) , publicado en febrero de 2011.
• quinto Informe de la Comisión Europea contra el Racismo 

y la Intolerancia (ECRI) , publicado en febrero de 2018.

El Consell d’Europa i el Conveni Europeu de Drets Humans

El Consell d’Europa (CdE) és una organització intergovernamental 
constituïda després de la Segona Guerra Mundial per a promou-
re, entre altres coses, l’estat de Dret, la democràcia, els drets hu-
mans i el desenvolupament social. Per a contribuir a la consecució 
d’aquestes finalitats, els Estats membres del Consell d’Europa van 
adoptar el CEDH, primer dels moderns tractats de drets humans 
derivats de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Na-
cions Unides. El CEDH imposa als seus membres l’obligació jurídi-
cament vinculant de garantir una llista de drets humans a totes les 
persones (no només als seus ciutadans) que es trobin sota la seva 
jurisdicció. L’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del CEDH 
és el Tribunal Europeu de Drets Humans, que coneix de les recla-
macions interposades contra els Estats membres. 

La prohibició de la discriminació està recollida en l’article 14 del 
CEDH, que garanteix la igualtat de tracte en el gaudi dels restants 
drets i llibertats reconeguts en el Conveni. El Protocol 12 (2000) al 
CEDH, encara no ratificat per tots els Estats membres de la UE, am-
plia l’abast de la prohibició de la discriminació, en garantir la igualtat 
de tracte en el gaudi de tots els drets (inclosos els derivats de la 
legislació nacional). En l’Exposició de Motius s’explica que l’adopció 
del Protocol respon al desig de reforçar la protecció contra la dis-
criminació, considerada un element fonamental de la garantia dels 
drets humans. El Protocol va sorgir en el marc del debat sobre la 
manera de reforçar la igualtat racial i de gènere, en particular.

• Rec. 1 de política general. Lucha contra el racismo, la xe-
nofobia, el antisemitismo y la intolerancia.

• Rec. 2 de política general. Los organismos especializa-
dos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antise-
mitismo y la intolerancia a nivel nacional.

• Rec. 3 de política general. La lucha contra el racismo y la 
intolerancia hacia los roma/gitanos.

• Rec. 4 de política general . Encuestas nacionales sobre la 
experiencia y percepción de la discriminación y del racis-
mo desde el punto de vista de las víctimas potenciales.

• Rec. 5 de política general . La lucha contra la intolerancia 
y la discriminación contra los musulmanes.

• Rec. 6 de política general. Combating the dissemination 
of racist, xenophobic and antisemitic materiel via the In-
ternet.

• Rec. 7 de política general. Legislación nacional para com-
batir el racismo y la discriminación racial.

• Rec. 8 de política general . Combatir el racismo en la lu-
cha antiterrorista.

• Rec. 9 de política general . Lucha contra el antisemitismo.
• Rec. 10 de política general. Combating racism and racial 

discrimination in an through school education.
• Rec. 11 de política general. Lucha contra el racismo y la 

discriminación racial en el ámbito policial.
• Rec. 12 de política general. Lucha contra el racismo y la 

discriminación racial en el ámbito del deporte. 
• Rec. 13 de política general. Lucha contra el antigitanismo 

y las discriminaciones contra los roma/gitanos.
• Rec. 14 de política general . Combatir el racismo y la dis-

criminación racial en el empleo.
• Rec. 15 de política general. Combatir el discurso de odio.
• Rec. 16 de Política General. Safeguarding irregularly pre-

sent migrants from discrimination.
• Cuarto Informe de la Comisión Europea contra el Racis-
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Codi Penal

El Codi Penal castiga la discriminació i l’odi racial, establint-se di-
versos delictes que tenen com a objecte la protecció de l’exercici 
dels drets fonamentals i les llibertats públiques respecte a pràcti-
ques de caràcter racista. 

Principalment els articles que tracten de qüestions relacionades 
amb dret antidiscriminatori són els que resten a l’inici del capítol IV 
(De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales 
y libertades públicas): 510, 511 i 512:

• Artículo 510.1. Serán castigados con una pena de pri-
sión de uno a cuatro años y multa de seis a doce me-
ses:

a) Quienes públicamente fomenten, promue-
van o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra un 
grupo, una parte del mismo o contra una perso-
na determinada por razón de su pertenencia a 
aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miem-
bros a una etnia, raza o nación, su origen nacio-
nal, su sexo, orientación o identidad sexual, por 
razones de género, enfermedad o discapacidad.
b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la 
finalidad de distribuir, faciliten a terceras per-
sonas el acceso, distribuyan, difundan o ven-
dan escritos o cualquier otra clase de material 
o soportes que por su contenido sean idóneos 
para fomentar, promover, o incitar directa o indi-
rectamente al odio, hostilidad, discriminación o 
violencia contra un grupo, una parte del mismo, 

2. Normativa estat espanyol

Constitució Espanyola

La Constitució espanyola de 1978 (CE) és la norma jeràrquicament 
superior de l’Estat espanyol. 

La relació entre drets humans i els drets fonamentals es constata 
en la redacció de l’article 10.2 CE, que diu que les normes relatives 
als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix 
s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets 
Humans i els Tractats i acords internacionals sobre les mateixes ma-
tèries ratificats per Espanya. 

Els drets fonamentals establerts per la CE són de gaudi també pels 
estrangers d’acord amb l’article 13.1 CE, que estableix que els es-
trangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix 
el present Títol en els termes que estableixin els Tractats i la Llei. 

En principal article relacionat amb a prohibició de la discriminació 
racista és l’article 14 CE, el qual disposa la igualtat davant la Llei i la 
prohibició a la discriminació, sense que pugui prevaldre discrimina-
ció alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualse-
vol altra condició o circumstància personal o social. 

Tot plegat és competència dels poders públics, ja que correspon 
d’acord amb l’article 9.2 CE, promoure les condicions perquè la lli-
bertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin 
reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la 
seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida 
política, econòmica, cultural i social. 
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ellos por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miem-
bros a una etnia, raza o nación, su origen nacio-
nal, su sexo, orientación o identidad sexual, por 
razones de género, enfermedad o discapacidad, 
o produzcan, elaboren, posean con la finalidad 
de distribuir, faciliten a terceras personas el ac-
ceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o 
cualquier otra clase de material o soportes que 
por su contenido sean idóneos para lesionar la 
dignidad de las personas por representar una 
grave humillación, menosprecio o descrédito de 
alguno de los grupos mencionados, de una par-
te de ellos, o de cualquier persona determinada 
por razón de su pertenencia a los mismos.
b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cual-
quier medio de expresión pública o de difusión 
los delitos que hubieran sido cometidos contra 
un grupo, una parte del mismo, o contra una per-
sona determinada por razón de su pertenencia 
a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, si-
tuación familiar, la pertenencia de sus miembros 
a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 
sexo, orientación o identidad sexual, por razo-
nes de género, enfermedad o discapacidad, o a 
quienes hayan participado en su ejecución. Los 
hechos serán castigados con una pena de uno 
a cuatro años de prisión y multa de seis a doce 
meses cuando de ese modo se promueva o fa-
vorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o 
discriminación contra los mencionados grupos.

o contra una persona determinada por razón 
de su pertenencia a aquél, por motivos racis-
tas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 
religión o creencias, situación familiar, la per-
tenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación 
o identidad sexual, por razones de género, en-
fermedad o discapacidad.
c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemen-
te o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa 
humanidad o contra las personas y bienes pro-
tegidos en caso de conflicto armado, o enaltez-
can a sus autores, cuando se hubieran cometido 
contra un grupo o una parte del mismo, o contra 
una persona determinada por razón de su per-
tenencia al mismo, por motivos racistas, antise-
mitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, la situación familiar o la pertenencia 
de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 
origen nacional, su sexo, orientación o identidad 
sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad, cuando de este modo se promue-
va o favorezca un clima de violencia, hostilidad, 
odio o discriminación contra los mismos.

• Artículo 510.2. Serán castigados con la pena de prisión 
de seis meses a dos años y multa de seis a doce me-
ses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas 
mediante acciones que entrañen humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los gru-
pos a que se refiere el apartado anterior, o de 
una parte de los mismos, o de cualquier perso-
na determinada por razón de su pertenencia a 
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la sociedad de la información, se difundan exclusiva o 
preponderantemente los contenidos a que se refiere el 
apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o 
la interrupción de la prestación del mismo.

• Artículo 511.1. Incurrirá en la pena de prisión de seis me-
ses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses 
e inhabilitación especial para empleo o cargo público 
por tiempo de uno a tres años el particular encarga-
do de un servicio público que deniegue a una persona 
una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
ideología, religión o creencias, su pertenencia a una 
etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación 
sexual, situación familiar, por razones de género, enfer-
medad o discapacidad.

• Artículo 511.2. Las mismas penas serán aplicables 
cuando los hechos se cometan contra una asociación, 
fundación, sociedad o corporación o contra sus miem-
bros por razón de su ideología, religión o creencias, la 
pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a 
una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orienta-
ción sexual, situación familiar, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad.

• Artículo 511.3. Los funcionarios públicos que cometan 
alguno de los hechos previstos en este artículo, incu-
rrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público 
por tiempo de dos a cuatro años.

• Artículo 511.4. En todos los casos se impondrá además 
la pena de inhabilitación especial para profesión u ofi-
cio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de 

• Artículo 510.3. Las penas previstas en los apartados 
anteriores se impondrán en su mitad superior cuando 
los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un 
medio de comunicación social, por medio de internet 
o mediante el uso de tecnologías de la información, 
de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado 
número de personas.

• Artículo 510.4. Cuando los hechos, a la vista de sus cir-
cunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pú-
blica o crear un grave sentimiento de inseguridad o 
temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la 
pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la 
superior en grado.

• Artículo 510.5. En todos los casos, se impondrá ade-
más la pena de inhabilitación especial para profesión u 
oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de 
tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez 
años al de la duración de la pena de privación de liber-
tad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número 
de los cometidos y a las circunstancias que concurran 
en el delincuente.

• Artículo 510.6. El juez o tribunal acordará la destruc-
ción, borrado o inutilización de los libros, archivos, do-
cumentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto 
del delito a que se refieren los apartados anteriores o 
por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando 
el delito se hubiera cometido a través de tecnologías 
de la información y la comunicación, se acordará la 
retirada de los contenidos. En los casos en los que, a 
través de un portal de acceso a internet o servicio de 
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dante, menoscabando gravemente su integri-
dad moral, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a dos años.

• Con la misma pena serán castigados los que, 
en el ámbito de cualquier relación laboral o fun-
cionarial y prevaliéndose de su relación de su-
perioridad, realicen contra otro de forma reite-
rada actos hostiles o humillantes que, sin llegar 
a constituir trato degradante, supongan grave 
acoso contra la víctima.

• Se impondrá también la misma pena al que de 
forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o 
humillantes que, sin llegar a constituir trato de-
gradante, tengan por objeto impedir el legítimo 
disfrute de la vivienda.

• Artículo 314. Los que produzcan una grave discrimi-
nación en el empleo, público o privado, contra alguna 
persona por razón de su ideología, religión o creen-
cias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o 
discapacidad, por ostentar la representación legal 
o sindical de los trabajadores, por el parentesco con 
otros trabajadores de la empresa o por el uso de algu-
na de las lenguas oficiales dentro del Estado español, 
y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley 
tras requerimiento o sanción administrativa, reparando 
los daños económicos que se hayan derivado, serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a dos 
años o multa de 12 a 24 meses.

• Artículo 607.1. Los que, con propósito de destruir total o 
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religio-
so o determinado por la discapacidad de sus integran-

tiempo libre, por un tiempo superior entre uno y tres 
años al de la duración de la pena de privación de liber-
tad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito y a las cir-
cunstancias que concurran en el delincuente.

• Artículo 512. Los que en el ejercicio de sus actividades 
profesionales o empresariales denegaren a una per-
sona una prestación a la que tenga derecho por razón 
de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a 
una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, por razones de género, enfermedad 
o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria 
o comercio e inhabilitación especial para profesión u 
oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de 
tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años.

De la mateixa manera, el CP preveu altres disposicions que con-
demnen la discriminació racista:

• Artículo 170. 1. Si las amenazas de un mal que constitu-
yere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitan-
tes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, 
o colectivo social o profesional, o a cualquier otro gru-
po de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para 
conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas 
superiores en grado a las previstas en el artículo ante-
rior.

• Artículo 173. Tot i que no tracta explícitament de ra-
cisme, entenc que el racisme és un acte que atempta 
contra la integritat moral de les persones. 

• 1. El que infligiera a otra persona un trato degra-
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sexo, orientación o identidad sexual, razones de 
género, la enfermedad que padezca o su disca-
pacidad.

Real Decreto 1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
regula la composición, competencias y régimen de funcio-
namiento del Consejo para la Promoción de la Igualdad de 
Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Ra-
cial o Étnico.

El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discri-
minación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, creat per 
l’article 33 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, és un òrgan col·legiat dels 
previstos a l’article 22.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, del qual formen part els representants de les 
Administracions estatal, autonòmiques i locals, així com de les or-
ganitzacions empresarials i sindicals més representatives i d’altres 
organitzacions que representin interessos relacionats amb l’origen 
racial o ètnic de les persones.

El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discri-
minación de las Personas por el Origen Racial o Étnico s’adscriu 
al Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a través de la Direcció 
General d’Integració dels Immigrants dependent de la Secretaria 
d’Estat d’Immigració i Emigració, sense participar en l’estructura 
jeràrquica d’aquest.

• Artículo 2. Fines. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 33.1 de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
de lo Social, corresponde al Consejo la promoción del 

tes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán 
castigados:

1.º Con la pena de prisión permanente revisable, 
si mataran a alguno de sus miembros.
2.º Con la pena de prisión permanente revisa-
ble, si agredieran sexualmente a alguno de sus 
miembros o produjeran alguna de las lesiones 
previstas en el artículo 149.
3.º Con la pena de prisión de ocho a quince 
años, si sometieran al grupo o a cualquiera de 
sus individuos a condiciones de existencia que 
pongan en peligro su vida o perturben grave-
mente su salud, o cuando les produjeran algu-
nas de las lesiones previstas en el artículo 150.
4.º Con la misma pena, si llevaran a cabo des-
plazamientos forzosos del grupo o sus miem-
bros, adoptaran cualquier medida que tienda 
a impedir su género de vida o reproducción, o 
bien trasladaran por la fuerza individuos de un 
grupo a otro.
5.º Con la de prisión de cuatro a ocho años, si 
produjeran cualquier otra lesión distinta de las 
señaladas en los numerales 2.º y 3.º de este 
apartado.

Per últim, el CP preveu la motivació racista com un agreujant de 
qualsevol conducta delictiva: 

• Artículo 22. Son circunstancias agravantes:
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, anti-
semitas u otra clase de discriminación referente 
a la ideología, religión o creencias de la víctima, 
la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su 
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nistración General del Estado, informes 
independientes sobre aquellos proyectos 
normativos, planes, programas y otras ini-
ciativas relacionadas con el objeto y finali-
dad del Consejo.
2.º Elaborar y aprobar el Informe anual 
sobre la situación de la discriminación y 
la aplicación del principio de igualdad de 
trato por origen racial o étnico, y elevarlo 
al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

• c) Promover medidas que contribuyan a la 
igualdad de trato y a la eliminación de la discri-
minación de las personas por motivos de origen 
racial o étnico, formulando, en su caso, las reco-
mendaciones y propuestas que procedan y, en 
particular:

1.º Analizar la normativa en relación 
con la igualdad de trato y no discrimi-
nación por motivos de origen racial o 
étnico, proponiendo iniciativas para su 
adopción o modificación.
2.º Presentar iniciativas y formular re-
comendaciones en relación con pla-
nes o programas de promoción de la 
igualdad de trato y no discriminación 
por origen racial o étnico.
3.º Asesorar e informar sobre las prác-
ticas antidiscriminatorias indirectas en 
los diversos ámbitos de actuación.
4.º Promover actividades de informa-
ción, sensibilización, acciones forma-
tivas y cuantas otras sean necesarias 
para la promoción de la igualdad de 
trato y no discriminación.

principio de igualdad de trato y no discriminación, de 
las personas por su origen racial o étnico, en la edu-
cación, la sanidad, las prestaciones y los servicios so-
ciales, la vivienda, y en general, la oferta y el acceso a 
cualesquiera bienes y servicios, así como el acceso al 
empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio 
profesional, la afiliación y la participación en las orga-
nizaciones sindicales y empresariales, las condiciones 
de trabajo, la promoción profesional y la formación 
profesional ocupacional y continua.

• Artículo 3. Competencias. Para el cumplimiento de 
los fines señalados en el artículo anterior, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administra-
tivas y del Orden de lo Social, el Consejo desarrolla-
rá, con plena autonomía funcional y con el apoyo del 
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, las 
siguientes competencias:

a) Prestar asistencia independiente a las vícti-
mas de discriminación directa o indirecta por su 
origen racial o étnico, a la hora de tramitar sus 
reclamaciones.
b) Realizar con autonomía e independencia, 
análisis y estudios, así como publicar informes 
independientes sobre la discriminación de las 
personas por motivos de origen racial o étnico 
y sobre el respeto al principio de igualdad en-
tendido como ausencia de toda discriminación 
directa o indirecta por razón del origen racial o 
étnico de una persona. En el ejercicio de esta 
función el Consejo podrá:

1.º Emitir, a iniciativa propia o a petición 
de los órganos competentes de la Admi-
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libertades fundamentales en el campo político, 
económico, social o cultural.
2. En cualquier caso, constituyen actos de dis-
criminación:

a) Los efectuados por la autoridad o fun-
cionario público o personal encargado de 
un servicio público, que en el ejercicio de 
sus funciones, por acción u omisión, rea-
lice cualquier acto discriminatorio prohibi-
do por la ley contra un extranjero sólo por 
su condición de tal o por pertenecer a una 
determinada raza, religión, etnia o nacio-
nalidad.
b) Todos los que impongan condiciones 
más gravosas que a los españoles, o que 
impliquen resistencia a facilitar a un ex-
tranjero bienes o servicios ofrecidos al pú-
blico, sólo por su condición de tal o por 
pertenecer a una determinada raza, reli-
gión, etnia o nacionalidad.
c) Todos los que impongan ilegítimamente 
condiciones más gravosas que a los es-
pañoles o restrinjan o limiten el acceso 
al trabajo, a la vivienda, a la educación, a 
la formación profesional y a los servicios 
sociales y socioasistenciales, así como a 
cualquier otro derecho reconocido en la 
presente Ley Orgánica, al extranjero que 
se encuentre regularmente en España, 
sólo por su condición de tal o por pertene-
cer a una determinada raza, religión, etnia 
o nacionalidad.
d) Todos los que impidan, a través de ac-
ciones u omisiones, el ejercicio de una 

5.º Establecer relaciones de intercam-
bio de información y colaboración con 
órganos o instituciones análogas de 
ámbito internacional, nacional, auto-
nómico o local.
6.º Establecer mecanismos de coope-
ración y colaboración con otros órga-
nos, entidades y Altas Instituciones de 
defensa de derechos fundamentales.

d) Elaborar y aprobar la Memoria anual de activida-
des del Consejo y elevarla al Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales.
e) Cualquier otra función que, en el marco de sus 
competencias, se le atribuya por alguna disposición 
legal o reglamentaria.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social.

Tot i ser una llei que entenem racista en molts aspectes, 
resulta destacable la definició que estableix d’actes discri-
minatoris: 

• Artículo 23. Actos discriminatorios.
1. A los efectos de esta Ley, representa discrimi-
nación todo acto que, directa o indirectamente, 
conlleve una distinción, exclusión, restricción o 
preferencia contra un extranjero basada en la 
raza, el color, la ascendencia o el origen nacional 
o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, 
y que tenga como fin o efecto destruir o limitar 
el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos humanos y de las 
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• Artículo 16.  Identificación de personas.
1. En el cumplimiento de sus funciones de inda-
gación y prevención delictiva, así como para la 
sanción de infracciones penales y administra-
tivas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad podrán requerir la identificación de 
las personas en los siguientes supuestos:

a) Cuando existan indicios de que han 
podido participar en la comisión de 
una infracción.
b) Cuando, en atención a las circuns-
tancias concurrentes, se considere ra-
zonablemente necesario que acrediten 
su identidad para prevenir la comisión 
de un delito.

En estos supuestos, los agentes podrán reali-
zar las comprobaciones necesarias en la vía pú-
blica o en el lugar donde se hubiese hecho el 
requerimiento, incluida la identificación de las 
personas cuyo rostro no sea visible total o par-
cialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u 
objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la 
identificación, cuando fuere preciso a los efec-
tos indicados. En  la  práctica  de  la  identifica-
ción  se  respetarán  estrictamente  los  princi-
pios  de proporcionalidad,  igualdad  de  trato  y  
no  discriminación  por  razón  de  nacimiento, 
nacionalidad,  origen  racial  o  étnico,  sexo,  reli-
gión  o  creencias,  edad,  discapacidad, orienta-
ción o identidad sexual, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

actividad económica emprendida legíti-
mamente por un extranjero residente le-
galmente en España, sólo por su condición 
de tal o por pertenecer a una determinada 
raza, religión, etnia o nacionalidad.
e) Constituye discriminación indirecta 
todo tratamiento derivado de la adopción 
de criterios que perjudiquen a los traba-
jadores por su condición de extranjeros o 
por pertenecer a una determinada raza, 
religión, etnia o nacionalidad.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana

Tot i ser una llei molt restrictiva respecte als drets de la ciutadania, 
preveu la prohibició de discriminació en l’exercici de les funcions 
policials. El súmmum de la hipocresia jurídica és la redacció de l’ar-
ticle 16 relatiu a la identificació de les persones:

• Artículo 4.  Principios rectores de la acción de los po-
deres públicos en relación con la seguridad ciudadana.

1.  El  ejercicio  de  las  potestades  y  facultades  
reconocidas  por  esta  Ley  a  las administra-
ciones  públicas  y,  específicamente,  a  las  au-
toridades  y  demás  órganos competentes en 
materia de seguridad ciudadana y a los miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 
regirá por los principios de legalidad, igualdad 
de trato y no discriminación, oportunidad, pro-
porcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabi-
lidad, y se someterá al control administrativo y 
jurisdiccional.
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poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les 
llibertats i els drets que reconeixen en el mateix, la Constitució, la 
Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el Conveni 
europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats 
i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i 
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals. 

En aquest sentit, en l’apartat segon del mateix article es determi-
na que els poders públics de Catalunya han de promoure les con-
dicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups 
siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les 
persones en la vida política, econòmica, cultural i social. Així, doncs, 
aquests principis rectors establerts per l’Estatut en el seu títol preli-
minar, es materialitzen en la redacció de l’article 15, on es contempla 
que els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures 
reconeguts per les normes a què fa referència l’article 4.1, establint 
que totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de 
discriminació, tenint dret al lliure desenvolupament de llur personali-
tat i capacitat personal.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

En aquest cas recollim la prohibició de discriminació contemplada 
a l’Estatut dels Treballadors, tot i que hi hauria més exemples de 
normativa específica (educació, esport, salut, etc.) en la que hi ha 
disposicions que la prohibeixen o àmbits en els que existeix norma-
tiva antidiscriminatòria (com per exemple, la Ley 19/2007, de 11 de 
julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
el deporte). 

• Artículo 4. Derechos laborales.
En la relación de trabajo, los trabajadores tienen 
derecho:
c) A no ser discriminados directa o indirecta-
mente para el empleo, o una vez empleados, por 
razones de sexo, estado civil, edad dentro de los 
límites marcados por esta ley, origen racial o ét-
nico, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o 
no a un sindicato, así como por razón de lengua, 
dentro del Estado español.

Estatut d’Autonomia de Catalunya

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, reformat per la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, és la norma institucional bàsica de Catalun-
ya. Defineix qüestions com ara les institucions polítiques catalanes, 
les competències i relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol, així 
com també, els drets i deures de la ciutadania de Catalunya.   

En aquest últim sentit, a l’article 4.1 de l’Estatut, s’estableix que els 
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